
Ermites de Mataró 
9 de març de 2011   
 

Integrants: Josep Carbonell, Ricard Caussa, Pep Comas, Joan 
Corbera, Josep Maria Farnés, Josep Oranias, Ismael Porcar, Josep 
Roca i Jaume Ventura 

  
Distància: projectada ,14’61 Km. amb altures 14,90   -   Temps 4’54 h. 
Desnivells: total 379 m. Acumulat 484 Cotxe: 28 Km. Josep Carbonell i Ismael Porcar 
 
Ens trobem al Ramassar a les 8 del 
matí i marxem cap a Mataró per l’auto-
pista C-60. A l’entrar a Mataró ens 
dirigim al passeig Marítim i després 
d’una curta excursió automobilística 
anem a aparcar al davant mateix de 
l’ermita de Sant Simó, capella del 
segle XVI. Allà ens trobem amb en 
Josep Oranias. A ¾ de 9 iniciem la 
nostra ruta pel costat esquerre de la 
riera de Valldeix. La travessem i 
seguim fins a Sant Martí de Mata el 
GR-83 que va de Mataró fins a Prada 
de Conflent, i que es coneix com el Camí del Nord o del Canigó. Trenquem i passem pel 
costat dels camps de conreu de les Cinc Sènies. Només creuar el torrent Forcat pugem 
per un corriol al Turó Onofre Arnau 132’4 m, on podem divisar la ciutat de Mataró i els 
seus entorn. Desfem la darrera pujada i agafem un ample camí de terra. Travessem per 
un pont l’autopista C-32 i aviat seguim per senders que ens porten a l’ermita de Sant 
Miquel de Mata. Trobem l’església tancada. Aquesta documentada des del segle XI, fou 
reconstruïda al segle XVI i reformada de nou al segle XVIII. A la masoveria annexa de 
Can Monjo hi funciona un Centre de Formació i Prevenció. Després d’una curta 
conversa amb una educadora continuem per un camí que ens porta fins a Sant Martí de 
Mata. Església preromànica medieval del segle IX, a la que hi accedim per diferents 

punts. Com sigui que 
són ¾ d’11 i tenim 
bancs de pedra per 
seure, aprofitem per 
esmorzar. Quan repre-
nem la marxa deixem 
el GR i ens dirigim cap 
a Can Bruguera. Pu-
gem fins a la carena 
seguint les torres d’al-
ta tensió. Arribem al 
Turó de Can Tunyi de 
401 m, el punt més alt 
de l’excursió. Aviat 
trobem indicacions 
que ens trobem al 
Parc de Montnegre-
Corredor. Arribem a 
Can Bruguera, actual-



ment restaurant i seguim per la urbanització de la 
Cornisa. Quan arribem al conjunt de cases de Can 
Marqués, busquem l’ermita de Sant Rita. La majoria 
de la colla marxen i només tres (Pep Comas, Josep 
Carbonell i Josep Maria Farnés) hi accedim a través 
d’una portalada d’una casa particular que només 
indica Can Miró. L’ermita del segle XIX està edificada 
sobre d’una vil·la romana i al seu voltant hi ha restes 
d’una necròpolis a la que no s’hi pot accedir, per estar 
urbanitzat. Quan sortim baixem per un barri amb naus 
i tallers bastant deixats. Ens retrobem la colla i 
seguim la carretera que passa pel costat de la riera 
de Valldeix. Passem l’autopista per sota fins que 
travessem la carretera interior que va a Sant Andreu 
de Llavaneres. Després trobem un nou passeig amb 

empostissat flotant de fusta que 
va directe a l’ermita de Sant 
Simó, on hi tenim els cotxes. Hi 
arribem a 2/4 de 2 h. tocats. 
Ens ha fet un dia gris, però 
sorprenentment calorós. Des-
prés ens organitzem per anar a 
dinar al xiringuito Lasal del 
Varador al passeig Marítim. 
Quan estem entaulats en Manel 
Gener de Granollers ens 
saluda, que hi dina amb un 
equip de mestres. A la 
sobretaula decidim, a proposta 
d’en Ricard Caussa, que la 
propera setmana anirem d’Al-
pens a Puig Cornador. Sortirem 
a les 7 dels Gorcs. Després de 
dinar sortim a passejar per 
l’escullera del port i contem-
plem el recorregut fet amb 
detall. 
Text: Josep Maria Farnés  
 

Fotografies:  
Joan Corbera, Ismael Porcar i 
Josep Maria Farnés 


