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Què és Camins d’Ateneus?

Camins d’Ateneus és un projecte de la 
Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) que 
vol promoure el coneixement del territori 
català a través dels seus ateneus. El projecte 
organitza caminades localitzades en diferents 
barris o pobles, visitant els ateneus, antics 
ateneus, entitats associatives culturals o llocs 
d’interès relacionats amb aquests.

Aquest projecte el va començar la Delegació 
Territorial de Barcelona, ciutat on es troben 
un gran nombre dels ateneus federats a la 
FAC i on es van realitzar rutes per barris com 
Gràcia, Horta i Sant Andreu. Gràcies a la bona 
rebuda d’aquestes rutes, actualment aquest 
projecte es realitza a tota Catalunya.



Les rutes estan obertes a tota la ciutadania, 
tant a persones que siguin del barri o poble que 
es visita com d’altres llocs de l’entorn. Volem 
contribuir a donar a conèixer les entitats que 
tenim als pobles i ciutats de Catalunya, la seva 
finalitat, els seus projectes de transformació i 
com podem participar-hi.

L’activitat té un preu solidari de 5 € que 
es destina a un projecte social. En aquesta 
ocasió es tracta de l’Espai de Lleure, un espai 
de trobada, relació i lleure per a persones que 
pateixen un trastorn mental o problemes de 
salut mental de llarga durada. El projecte es 
desenvolupa en els espais i amb els recursos 
de l’Ateneu, en coordinació amb els integrants 
de la Taula de Salut Mental i amb suport de 
l’Ajuntament de Sant Cugat i la Diputació de 
Barcelona, des de 2012.



Recorregut històric de Sarrià  
a Sant Cugat

La ruta comença al Centre Cultural Sant Vicenç de 
Sarrià, des de allí enfilant cap a Collserola pujarem 
al Funicular de Vallvidrera. Allí ens trobarem amb 
la secció excursionista del Ateneu Santcugatenc el 
JJ (Joves Jubilats) que ens guiaran pels camins de 
Collserola.

FUNICULAR DE VALLVIDRERA
Creat l’any 1906 a la 

part alta del barri de 
Sarrià, el funicular de 
Vallvidrera puja i baixa 
com un ascensor que, 
després de la seva 
última remodelació 

del 1998, funciona 
automàticament. Gaudir 

tranquil·lament de les 
vistes durant el camí és una 

experiència única.

FONT DE LA BUDELLERA
A l’obaga del cim del Tibidabo, 

tocant a Vallvidrera, en un 
fondal d’una atracció 

singular s’hi amaga 
la font de la 

Budellera, la 
més popular 
d’entre les que 
es conserven 
al Parc de 

La ruta (1)



Collserola, ordenada a base de murs, terrasses i 
escales, data de la segona meitat del segle XIX. 
L’entorn de la Font es va restaurar el 1988 inspirant-
se amb el projecte original de J.C. N. Forestier 
(1918). També s’hi col·locà, una font de xarxa i 
una obra d’en Tàpies que representa l’escut de 
Barcelona. Sobre l’origen del topònim hi ha versions 
diferents. Una el relaciona amb les propietats 
medicinals de l’aigua per prevenir i curar els mals 
d’estómac. L’altra fa referència a una casa que hi 
havia als seus peus, en la qual hi fabricaven cordes 
per guitarres l’any 1860.

FONT D’EN CANET
Situada al bell mig dels itineraris que enllacen la 
font de la Budellera amb el Centre d’Informació del 
Parc i l’àmbit d’estada de Santa Maria de Vallvidrera, 
la font d’en Canet raja tot l’any. En època de fortes 
pluges brolla fins i tot per darrere el banc. L’aigua va 
a parar a una pica rectangular de totxo i sobreeix en 
superfície fins a perdre’s sota la pissarra per tornar 
al torrent. El nom de la font es pot llegir en relleu a 
la placa del frontal.



FONT DE LA 
RABASSADA

Situada per sota 
de la carretera de 

Sant Cugat a Vallvidrera 
i tot just a la capçalera del 

torrent de la Rabassada, trobem la font 
de la Rabassada. D’estil modernista, el seu frontal, 
arrebossat estriat imitant el tronc dels arbres, 
simula les formes i els volums de la muntanya de 
Montserrat. La font està formada per tres brocs, dos 
adossats a la sinuosa paret i un altre, enfonsat en 
un espai al que s’accedeix per unes escales, davant 
la paret que intercepta el torrent. Sota l’ombra 
d’uns til·lers monumentals, la taula del món, amb 
indicacions de les direccions de diverses ciutats i 
un banc corregut entre els brocs acull les persones 
visitants. En el seu dia, formava part dels jardins 
de l’antic Casino de la Rabassada, avui totalment 
enrunat. Molt a prop, trobem la font de Can Ribes. 
Arranjada el 1995 pels serveis tècnics del Consorci.

FONT D’EN RIBAS
A la capçalera del torrent de la Rabassada, just per 

sota de la carretera de la Rabassada 
i a tocar de la font del mateix 

nom, es troba aquesta 
magnífica font. És 

una bona mostra 
de l’arquitectura 
i les arts 
decoratives de 
començaments 
del segle XX, 



amb una petita construcció, d’estil modernista, amb 
rajola de trencadís: fons blanc, decoració floral en 
rosa, sanefes i rètols en blau i motllures en verd. La 
font és coronada per una gran fulla d’acant sobre 
l’any de construcció de la font 1909. Per sota, el nom 
de la font i l’entrada a la mina, tapada per tres lloses 
de ciment. Disposa de dos bancs laterals, també 
revestits amb trencadís, amb respatller ondulat. 
Al frontal, dos brocs ragen pràcticament sempre. 
Popularment s’atribuïen propietats medicinals 
a l’aigua de la font, cosa que li va donar molta 
popularitat. A l’àmbit d’estada hi ha un conjunt de 
taula i banc de fusta. Va ser arranjada el 1995 pels 
serveis tècnics del Consorci.

PANTÀ DE CAN BORRELL
El Pantà de Can Borrell és una 
antiga presa situada a la serra 
de Collserola, dins el terme 
municipal de Sant Cugat 
del Vallès, a la comarca 
del Vallès Occidental. 
L’embassament ocupa 
una superfície de 0,2 
hectàrees. Disposa d’una 
presa en desús que 
recull les aigües d’un 
torrent que flueix per la 
serra de Collserola. Es va 
construir per proporcionar 
aigua a la masia de Can 
Borrell, i està situat al torrent 
de les Monelles (també anomenat 
de l’Arrabassada), uns centenars de 
metres abans d’on aquest desemboca a la riera de 
Sant Medir.
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CAN BORRELL
La masia està situada a la vall de Sant Medir, 
antigament coneguda com a vall de Gausac, just 
quan la vall s’obre cap a la plana del Vallès. A 
l’època medieval, el mas es convertí en lloc obligat 
de parada per la seva situació en el camí de Sant 
Cugat a Barcelona. La masia actual fou construïda 
entre els segles XVII i XVIII. El pas d’excursionistes 
i gent va fer que es comencessin a servir esmorzars 
i begudes i, en vistes de l’èxit es convertí en la casa 

restaurant que és avui. Encara es 
manté l’activitat agrícola.

EL PI D’EN XANDRI
El pi d’en Xandri és 

un pi pinyoner (en 
llatí Pinus pinea) 
monumental situat 
en el territori 
del parc rural de 
Torre Negra a Sant 
Cugat del Vallès 
amb més de 230 

anys (segons una 



anàlisi dendrològica va germinar l’any 1774). L’arbre 
té una alçada de 23 metres, un perímetre de 3,20 
metres de tronc i un gruix de soca de 3,60 metres. La 
seva capçada té una amplada de 21 per 15 metres. 
Es diu d’en Xandri perquè es troba en terres que 
antany van ser propietat d’un pagès anomenat 
Xandri.

TORRE NEGRE
La Torre Negra és una masia romànica fortificada 
que data de l’any 1145, creada com a fortalesa per 
defensar l’àmbit territorial del monestir de Sant 
Cugat del Vallès, i que va ser reconstruïda entre 
els segles xiv i xv. Està inclosa en l’Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
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Els ateneus de la ruta

L’Ateneu Santcugatenc

L’Ateneu és una entitat sense ànim de lucre, un 
centre cívic i cultural a Sant Cugat que ofereix 
cursos, espectacles i activitats variades. A banda 
dels objectius i del treball entorn del món cultural 
a la ciutat, amb el pas dels anys la nostra entitat ha 
anat incorporant als seus estatuts noves activitats 
també de responsabilitat social: des de projectes 
d’envelliment actiu, espais de treball amb la salut 
mental, lluita contra el fracàs escolar, voluntariats… 
fins a activitats de sensibilització ambiental i 
promoció del consum responsable.



S.C. La unió Santcugatenca

És una entitat popular activa, dinàmica i creativa 
amb una funció de caire cultural i d’oci creatiu, 
compromesa amb els valors de la cultura catalana 
i de la societat del moment. Té la seva essència en 
els socis i manté una actitud oberta als ciutadans de 
Sant Cugat, Catalunya i la societat en general.

El Centre Cultural Sant Vicenç  
de Sarrià
El centre fou constituït l’any 1943 com a continuació 
de l’Institut Sant Josep, que l’any 1907 va fundar-
se a partir de l’Acadèmia Josefina, creada el 1896 
per a oferir formació i esbarjo al poble de Sarrià. El 
centre compta amb seccions 
dedicades al teatre, 
futbol, l’esplai, la 
catequesi o la 
cooperació, i 
acull grups 
de teatre, 
música, 
escacs...



Sortim de la plaça Pep Ventura de Vallvidrera on 
arriba el funicular. Entre carrers d’aquest barri 
barceloní ens acostem al camí que porta a la font de 
la Budellera. Després de descobrir-la enfilem per 
sota la Torre de Collserola cap el Coll de la Vinassa 
el punt més alt del nostre recorregut. Comencem 
a baixar cap a Sant Cugat fent una part del GR92 
que fa tota la costa catalana. Travessem la carretera 
fins acostar-nos a l’aqüeducte de Can Ribes on ens 
depara una bona vista del Vallès. En menys de deu 
minuts ens aproparem a la font del mateix nom i a la 
de l’Arrabassada on esmorzarem.

Recuperem el camí per baixar cap a Can Jané on 
observarem una preciosa masia de la que ja es 
té constància el segle XVI. Deixem Sant Medir a 
la dreta i arribarem a Sant Cugat seguint el camí 
tradicional Si l’horari ho permet en acostarem a Sant 
Adjutori una bella ermita romànica. Deixem enrere 
Can Borrell i entre boscos mediterranis i camps 
de conreu el Pi d’en Xandri, història i simbologia 
santcugatenca, serà la darrera parada del recorregut. 
Sortirem del camí, de lluny Torre Negra ens saludarà, 
abans d’arribar a l’Ateneu.

Francesc Carbó

L’opinió experta





La Unió Santcugatenca

Av. de Josep Anselm Clavé, 13-17. 
08173 Sant Cugat del Vallès

      @launiosc   
https://teatrelaunio.cat/

Amb la col·laboració de:Un projecte de:

Pi de’n Xandri

L’Ateneu Santcugatenc

Av. de Gràcia, 16. 
08172 Sant Cugat del Vallès

                    @AteneuSantcugatenc    
www.ateneu.cat

Centre Cultural Sant Vicenç de Sarria 

C. del Pare Miquel de Sarrià, 8. 
08034 Barcelona

                  @CentredeSarria   
http://www.centredesarria.cat/


