
Passejada pels turons del Montnegre 
11 de febrer de 2021 

 

Assistents: Isabel Alcalde, Pep Casas, Joan Corbera, Mercè Font, Josep 

Mª Martínez, Miquel Maymó, Esteve Mogas, Josep Roca. 

Distància: 10,14 km Temps total: 3,42 hores Altura mínima: 434 m Altura 

màxima: 762 m Desnivell acumulat: 448 m+ Cotxes: Pep Casas, Josep M. Martínez i Josep 

Roca. 35 Km. 

 

Ens trobem a les 8 del matí al Viena del Ramassar, on 
prenem un cafè, i sortim en direcció a Sant Celoni. Just 
passat el poble, després de la rotonda que dona accés al 
Lidl i a la ITV, girem a la dreta (un senyal ens indica el Parc 
del Montnegre). Deixem a l’esquerra l’església romànica de 

Sant Llorenç de Vilardell, i 
ens enfilem per una 
carretera, que després 
esdevindrà una pista en 
molt bon estat, fins al 
restaurant de Sant Martí del 
Montnegre.  Aparquem i 
deixem els cotxes. Avui 
farem una ruta nova que no 
havien fet mai els Ginesters. 
 
Són les nou del matí, està una mica núvol, i fa una temperatura 
de12º. Just davant del pàrquing hi ha un mapa que ens dibuixa tot 
el camí que hem de fer. Seguirem tota l’estona les marques verdes 
i blanques, que aquí coincideixen amb el GR 92 i el GR 5. 
Comencem a caminar, a 434 m d’alçada, per un corriol que s’enfila 
dret, enmig d’una preciosa perxada de castanyers, ara sense cap 
fulla, en un paisatge hivernal. Trobem una pista on hem de deixar 
el GR 92 i continuar amunt cap a l’esquerra. Veiem tres petits 

pessebres arran de camí que han 
deixat algunes colles ciclistes del 
Maresme, i arriben al coll de les 
Basses, on contemplem uns bells 
exemplars d’alzines centenàries. 
Girem a la dreta, seguint sempre 
els indicadors verds i blancs. 
 
Trobem una cruïlla de camins, i 
deixem momentàniament la pista 
assenyalada per anar al Turó d’en 
Vives, un dels cims més alts del 
massís del Montnegre (762 m). 
Prenem un camí a la dreta, ara en 
direcció a Sant Iscle de Vallalta, 
fins que arribem a una altra cruïlla. La pista de l’esquerra baixa amb fort pendent cap a Sant Iscle, 
mentre que la de la dreta ens portaria al peu del turó. Un caçador ens avisa que en aquesta zona 
ara mateix hi estan caçant el senglar, i decidim tornar enrere, fins a trobar el camí senyalitzat que 
hem deixat abans. Comencen a caure gotes, però no duren gaire estona, i aviat lluirà el sol. 



 
Seguim la pista, que puja suaument, ara per una 
fageda, també sense fulles, clivellada de grèvols fins 
fa pocs dies farcits de fruits vermells. Una torre de 
vigilància dels bombers 
situada a la dreta de la 
pista ens indica que hem  
arribat al Turó Gros, 
exactament de la mateixa 
alçada que el Turó d’en 
Vives. Encara que ens ho 
havien dit, quedem una 

mica decebuts perquè el turó no té cap vista ni l’aspecte d’un cim, tot i 
ser el punt més elevat de la Serralada Litoral. Ens hi aturem, però, i 
fem la clàssica foto de grup reivindicant l’AMNISTIA per als presos 
polítics i els exiliats. 
 
Continuem el camí, de cara avall, ara sota uns bons exemplars 
d’avellaners, fins que arribem a Santa Maria del Montnegre, una 
petita ermita abandonada des de la guerra civil i restaurada 
darrerament. Al davant contemplem el que en queda d’un roure 
majestuós aterrat per una tempesta el gener de 2010, i una font 
d’aigua molt fresca. Són les onze del matí, i ens asseiem a 
esmorzar. 
 

Després emprenem 
la tornada per una 
pista ampla i força 
planera, amb bones 
vistes al Montseny i 
al castell de Montsoriu. Passem per la font dels 
Degotalls; a prop de la masia de can Preses, avui 
casa de turisme rural, i l’alzina majestuosa del 
mateix nom. A dos quarts d’una arribem als cotxes. 
Abans, però, baixem fins a Sant Martí del 
Montnegre, una església romànica esmentada ja al 
segle X, però molt reformada en el segle XVIII, on 
tornem a fer-nos fotos de grup reivindicatives. 

 
 
La setmana que ve, si les coses no 
empitjoren, anirem al Sui des de 
l’embassament de Vallforners, i 
tornarem a dinar de restaurant. Ens 
trobarem a les set del matí a la zona 
esportiva de Corró.  
 
 
 
 
Fotografies: Joan Corbera 
Text: Pep Casas 
Mapa: Miquel Maymó 



 


