FITXA ITINERARI
Nom de l’excursió
Salt de l’aigua de Molins de Rei (Collserola)
1. Resum de l’excursió
Aquesta excursió és una bona opció per conèixer la natura de Collserola a partir de la pròpia
descoberta que ofereix la vora del riu i el seu entorn.
Podem veure tot d’elements entorn de la vida al camp així com masies, roda de molí,
“acequia”..., a part de la varietat de vegetació que hi podem trobar.

2. Fitxa bàsica
Edat Recomanada*

Petits

Dificultat**

Baixa

Distància total

7 km.

Punt Sortida

Estació de Renfe Molins de Rei

Punt Arribada

Salt de l’Aigua (Collserola)

Desnivell

436 m.

Població propera

Molins de Rei

Alçada màx.

162 m.

Comarca

Baix Llobregat

Alçada mín.

71 m.

Època recomanable

Primavera-Estiu

Temps estimat

1:30h (3h anada i
tornada)

Adaptada per a persones amb discapacitat (S/N)
Accés amb
transport públic

Renfe R1, R4

Observacions

* Edat recomanada. Taula orientativa d’edats:
Petits
Mitjans
Joves

Edat
3-8 anys
8-12 anys
12-17 anys

Marxa efectiva
Fins a 2 hores i 30 minuts
Fins a 4 hores i 30 minuts
Fins a 7 hores

Desnivell
Fins a 500m.
Fins a 800m.
Fins a 1.300m.

Pesos motxilla
Fins a 4 kg
Fins a 8 kg
Fins a 12 kg

** Dificultat. Sempre respecte a l’edat recomanada:
Baixa
Mitja
Alta

Itinerari curt, amb poc desnivell i sense dificultat per a l’edat recomanada
Itinerari que presenta algun desnivell sobtat, o una durada notable.
Itinerari que presenta trams difícils (passos aeris, grimpades,...), o de desnivell i durada exigent per a l’edat recomanada.

No

3. Els tags de l’excursió
Informació útil per a fer la recerca i tria de l’excursió. Marcar totes les opcions que descriguin la ruta (moltes no són excloents)
Ruta circular
X

Ruta lineal

Bones vistes

Rius

X

Llacs i estanys

Boscos

X

Paisatges pintorescos
Prats de pastura

Cims

Alta Muntanya

Castell

Ermita

4. Mapes i Tracks de l’excursió
Track de l’excursió
Mapa cartogràfic recomanat

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3459605

5. Recorregut

1- Al sortir de la Renfe s’ha de creuar el poble i arribar al polígon industrial dels afores
del poble (direcció Papiol) , per arribar s’ha de creuar la riera.
2- Al creuar la riera hem de seguir el camí que voreja la zona industrial fins a la primera
cruïlla on s’ha de girar a la dreta i seguir tot recte. Arribats a aquest punt també
podem seguir les indicacions de PR (Petit Recorregut).
3- Després de passar la primera pista d’asfalt ens trobem amb un petit pont que s’ha de
creuar i girar la primera desviació a l’esquerra.
4- Seguir el curs del riu fins que tot continuant el camí de terra, arribem a una
senyalització que posa:
-El papiol-Renfe
-Salt d’aigua.
5- Continuar el camí direcció salt d’aigua i endinsar-se al bosc uns 200 metres després.

6. Fixa’t en...
Durant l’excursió podrem gaudir de dos tipologies d’espais diferents: un tram urbà dins del
poble de Molins de Rei i un camí força divertit entre el poble i el salt d’aigua.
Un cop allà, podem donar una mica de màgia a les arrels que surten del salt d’aigua que són
de color rosa. Aquí podrem inventar-nos una llegenda o quelcom màgic que els nois/es es
prenguin com a aventura.
7. L’anècdota
L’anècdota de la sortida va ser que al trobar una “acequia” al costat del camí per on vam
arribar al salt d’aigua, a mitja excursió, vam optar per fer una parada i realitzar una activitat.
En aquest cas vam crear vaixells d’elements naturals i vàrem fer una cursa molt divertida i
engrescadora.
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