
DADES TÈCNIQUES

DATA
Diumenge 18 de gener
HORA SORTIDA
08:00h del matí
LLOC SORTIDA
pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT
Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA
Joan i Miquel Torras i 
Sefa Martínez
DIFICULTAT És apta per tot-
hom avesat a caminar
RECORREGUT 10km aprox.
DESNIVELL 390m
DURADA 03:30/4:00h
ARRIBADA 13:30h aprox.
CAL PORTAR Equipament 
personal d'acord al temps 
que faci, esmorzar, begu-
da i calçat adequat
INSCRIPCIONS
No cal, en funció del 
nombre de persones que 
siguem anirem completant 
cotxes

INTRODUCCIÓ 
El massís del Montnegre i el Corredor, estan situats a la 

Serralada Litoral catalana, i conformen el Parc del Montne-
gre i el Corredor, una veritable descoberta pels amants de 
la natura i les caminades a l'aire lliure. El parc, de 15010 
ha, es troba situat entre el mar i la plana del Vallès, delimi-
tat als costats per les rieres de la Tordera i Argentona.

La diferència entre els dos massissos es manifesta sobre-
tot en la vegetació i també en els relleus. Si el Corredor, 
amb accidents geogràfics més suaus, està poblat de pins 
pinyers, el Montnegre, més abrupte, hi abunda la vegeta-
ció de ribera i les espècies de clima més humit, com els 
roures i els alzinars. Des del punt de vista del paisatge, el 
tret més característic és el relleu accentual de Montnegre, 
que contrasta amb la suavitat del Corredor. 

En aquesta sortida de natura ens centrarem en caminar 
per la vessant litoral del Corredor. Concretament per la 
part alta d'Arenys de Munt i de Mar, Caldes d'Estrac, Sant 
Vicenç de Montalt i Sant Andreu de Llavaneres. Pujarem a 
un del 100 Cims de la llista de la Federació Catalana d'ex-
cursionisme, e l Montalt, amb 597m d'altitud, i dos d'altres 
com són el Turó del Mig, amb 555m , i el de la Vilanegra 
amb 531m. 

Des del cim del Turó de Montalt gaudirem d'una vista 
excepcional de la costa del Maresme, des d'Arenys de Mar 
a Mataró.

A més per qui ho desitgi podrà visitar el Santuari de la 
Verge de Lourdes, construït l'any 1924. És una reproduc-
ció de la gruta de Massabielle, el santuari francès de Lour-
des, on segons la tradició la Verge es va aparèixer a una 
nena l'any 1858.

ITINERARI I RECORREGUT (Circular)
Sortirem de la zona d'aparcament del Santuari de la 

Verge de Lourdes, seguint el curs de la riera de Sobirans 
per una pista fins a prendre un desviament a l'esquerra que 
ens portarà, vorejant el turó de Cal l'Amar, a un altre pista 
que ens durà fins a la masia El Corral d'en Forn. 
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Els Tres Turons 
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Des d'aquest punt prendrem un corriol direcció al Turó de la Vilanegra, primer objec-
tiu de la caminada; es tracta d'un turó amb el cim poblat d'arbres i matolls. Un cop fet 
el cim continuarem cap al pròxim objectiu: el Turó del Mig, tot passant per la Plana dels 
Lladres; aquest turó, com l'anterior, es troba ple de vegetació. 

Baixarem del turó per un corriol que ens mena ràpidament tot fent zig-zag a la Pedra 
de la Ferradura, encreuament de camins on canviarem el nostre rumb direcció al cim del 
Turó de Montalt, on gaudirem d'unes vistes espectaculars del litoral del Maresme.

Un cop visitat aquest cim i haguem descansat una estona, reprendrem el camí de tor-
nada tot passant per l'encreuament de la Creu de Rupit, Can Jaume Alzina i finalment el 
Santuari de Lourdes. Final de la caminada. 

COM ARRIBAR-HI (25 minuts)
Sortirem de la Plaça Comptes del Montseny, direcció Arenys de Mar/Munt per la car-

retera C-61, fins a l'encreuament amb la carretera BV5031. Just abans d'arribar a Arenys 
de Munt, girarem a la nostre dreta direcció a Sant Vicenç de Montalt, fins a l'alçada de 
Can Rosell a uns 700m. De l'encreuament, girarem un altre cop a la nostre dreta direcció 
al Santuari de la Verge de Lourdes. Un cop arribats aparcarem els vehicles per iniciar el 
recorregut.
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