CAMÍ DEL FONDAL (SERRA DE COLLSEROLA)

El recorregut enllaça el pla de l’Estació amb el mirador de la font Nova pel camí del Fondal. És una
petita ruta de gairebé 1 km d’anada i tornada que s’inicia en sortir de l’estació del Baixador de
Vallvidrera dels Ferrocarrils de la Generalitat en direcció nord-est.
S’ha instal·lat un paviment dur a tot el camí per facilitar-hi l’accés en cadira de rodes i una guia de
fusta per a les persones amb deficiències de visió. El recorregut puja suaument fins a la font Nova i
s’hi poden observar bells exemplars d’arbres típics del bosc de Collserola com pins pinyers i alguns
roures i alzines. També hi ha altres arbres com el plàtan o el castanyer d’Índia, testimoni de l’enjardinament de la zona a principis de segle XX. Un cop a la font podreu retornar a l’estació o seguir per
les escales fins al Centre d’Informació del parc.
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Parada 1 - Pla de l’Estació
Només sortir de l’estació, sobre el túnel del tren comença l’itinerari, on trobareu un
seguit de places i racons creats a principis del s. XX com a llocs de descans i
meditació per als ciutadans de l’època.
Us proposem que busqueu un d’aquest racons per impregnar-vos de l’ambient
natural que us envolta i activeu tots els sentits abans de començar el recorregut.

Parada 2 - Plaça circular
Esteu a prop d’un torrent i dins d’un típic ambient de ribera, amb la vegetació
característica constituïda per espècies caducifòlies de fulla tendra. Al llarg del
recorregut podreu sentir fàcilment el cant de diferents ocells, com la merla o el
picot.
A mà esquerra, sortint de la plaça, hi ha un majestuós arbre, un roure, que podeu
tocar amb les mans i fins i tot abraçar. A través de la seva escorça rugosa en
percebreu la majestuositat.

Parada 3 - Font Nova
A la serra de Collserola, la roca que hi predomina és la llicorella (un tipus de
pissarra), que actua de mantell impermeable i fa possible la profusió de fonts. A la
font Nova, on us trobeu, us podeu passar una bona estona gaudint de la natura
asseguts a les vores de pedra que hi ha.
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