
Els tres turons: Vilanegra, turó del Mig i 
Montalt 
25 de gener 2023 

 

Assistents: Isabel Alcalde, Jaume Bertran (i la Fei), Karin Bruy, Pep Casas, 

Esteve Mogas, Josep Oranias, Tere Pintó i Isma Porcar 

Distància: 12,88 km Alçada mínima: 152 m Alçada màxima: 599 m Desnivell acumulat: 525 m 

Temps total: 5 h 18 min  

 

Com que avui hi ha quatre Ginesters que venen 
del Vallès i quatre del Maresme, ens trobem tots 
plegats al bar Manduka d’Arenys de Munt a dos 
quarts de vuit del matí. Prenem un cafè i 
comencem a caminar des d’aquí mateix, a un 
quart de nou. Fa força fred, la temperatura és de 
vuit graus positius i, tot i que al matí queien quatre 
gotes, sembla que el dia s’anirà arreglant. Estem 
a 152 metres sobre el nivell del mar. 
  

Caminem riera amunt un quilòmetre i mig fins al Parc de Lourdes, on ens 
fa gràcia un cartell que diu que llogar una taula per dinar costa 30 euros. 
Déu n’hi doret!  Trenquem a l’esquerra i ens comencem a enfilar per un 
camí que puja fent ziga-zagues sota un bosc mixt d’alzines, suros, pins 
insignes i cirerers d’arboç, aquests últims amb un tou de cireretes 
vermelles per terra que encara fan goig de menjar. Diuen que els pins 
insignes, portats altre temps de les Amèriques, són els causants de la 
gran escampada d’erugues processionàries. En alguna raconada també 
hi trobem castanyers, i per arreu hi ha restes de les darreres pelades de 
l’escorça de les sureres. Som dins del Parc Natural del Montnegre i el 
Corredor. 
 
Deixem el camí fressat, i en poca estona arribem al turó de ca l’Amar o 
de la bandera, a 415,50 metres d’alçada; un primer cim amb el que no 
havíem comptat, coronat per una senyera catalana de grans dimensions. 
Va ser precisament en aquest poble d’Arenys de Munt on va començar 
tot el sarau que més endavant es va anomenar procés. 

 
 
Continuem la ruta per una 
pista fins al Corral del 
Forn, una casa abandonada de no fa gaire temps, ens 
enfilem per un corriol dret i relliscós, i arribem al turó 
de Vilanegra, a 532,80 metres; ara sí, el primer dels 
Tres Turons. Des d’aquí podem contemplar els pobles 
propers del Maresme a vol d’ocell, i una mar lluent 
sota un cel blau i sense núvols. Baixem fins a la Plana 
dels Lladres (506,4 m) per després pujar al Turó del 
Mig, a 552 metres, des d’on no tenim gens de vista, 
sinó unes vistoses roques granítiques sota l’alzinar, i 
ens hi fem una primera fotografia de grup. 

 



Tornem a baixar, ara fins al coll de la Ferradura (512 
m), i altra volta amunt per un sender encrespat que ens 
porta al cim del Montalt, el sostre d’avui, a 596,7 
metres. Ens hi fem una segona fotografia de grup, 
contemplem la bonica panoràmica sobre la costa i el 
Montseny nevat i, com que ja son tres quarts d’onze del 
matí, ens asseiem a esmorzar. 

 
 
 

 
 
Continuem, ara en direcció oest, fins al coll de 
Paietes, tornem al coll de la Ferradura, i baixem 
per senders i corriols diferents de la pujada fins 
arribar a la Creu de Rupit, una creu feta amb tub 
de ferro sense cap mena de gràcia; prenem una 
pista ampla que passa a prop de la font de 
l’Aigua Roja (ara no en raja de cap color) i ens 
torna altra vegada al Parc de Lourdes. Des 
d’aquí, en poca estona arribem on hem deixat 
els cotxes. Comentem que ha estat una sortida 
força tranquil.la i bonica.   
 
Són dos quarts de dues i 
anem a dinar al restaurant 
la Puntaire, al mateix 
Arenys de Munt, on 
retrobem el company 
Oranias que ens havia 
abandonat poc després de 
començar la sortida i ens 
convida a una copa de cava 
per celebrar els seus 70 
anys.  
 
Com que es preveu que continuïn els dies de fred, la setmana que ve anirem cap a les terres del 
sud, concretament a la Serra del Montmell, al Baix Penedès. Ens trobarem a l’aparcament del 
Bonpreu de Vilanova del Vallès, per agafar l’AP7, a les 7 del matí. 
 
 
Fotografies: Esteve Mogas i Pep Casas 
Text: Pep Casas 
 
 
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/ruta-dels-tres-turons-vilanegra-turo-del-mig-i-montalt-124235464 
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