
  

 
Fitxa excursió  
VEGUERIA MARESME de la F.E.E.C. 

Nom de l’excursió: Transmaresme (etapa II) 
Indret:  
Font de Montnegre (Coll de Basses) - Canyamars 

Data: 26 de març de 2023 

Temps aproximació amb cotxe: 32 min. (27 km.) des de 
Vilassar Dalt 
 
Temps aproximació en bus de Canyamars a la Font de 
Montnegre (St. Iscle de Vallalta) : 48 min. (41 km.) 

Temps de marxa (sense parades):   

6 hores aprox. 

  
DIFICULTAT 
El grau de dificultat 
s’indica d’acord amb la 
taula que hi ha al final de 
la fitxa 

   Severitat del terreny: 2 Dificultat d’orientació: 2 

Dificultat desplaçament: 2   Esforç necessari: 2 

  

Desnivell de pujada:    620 m. Desnivell de baixada:  820 m. 

Desnivell acumulat:  1440 m. Distància:  21,10 km. 

Tipus de recorregut (lineal/circular): lineal  

  
Responsable i telèfon de contacte:  Agustí López 609 92 29 22 - Toni Hosta 609 47 50 41  
Nombre màxim d’assistents: 60 Nombre real d’assistents:       
Hora de sortida:  8 h. del matí des de Cal Pegaire 
(Canyamars) on deixarem els cotxes i anirem amb 
bus que ens portarà a l’inici de l’etapa a la Font de  
Montnegre per començar a caminar a 9 h. 

 

Lloc de trobada de tots els participants a 
aquesta 2ª etapa de la Transmaresme: 
voltants de la casa de turisme rural Cal 
Pegaire de Canyamars (municipi de Dosrius) 
https://goo.gl/maps/xMHnUgkEfcn3yEoV9 

Inscripció:   
Inici de la inscripció en exclusiva per repetidors 1ª 
etapa fins el 10 de març. 
Nous participants a partir del 10 de març:.  
Dates límit:  
Federats, 23 de març.  
NO federats 19 de març 

Descripció ruta i altres informacions d’interès:  
 
Itinerari: El Montnegre i el Corredor formen part de la Serralada Litoral Catalana, a les comarques 
del Maresme, Vallès Oriental i la Selva.  El Montnegre comprèn la part d’aquesta serralada que va 
des de la desembocadura de la Tordera fins a la riera de Vallgorguina. El Corredor la que s’estén 
d’aquesta riera fins a la d’Argentona. 
El Montnegre ultrapassa lleugerament el 750 metres d’altitud, i és una muntanya abrupte i intrincada, 
el Corredor arriba gairebé els 640 metres i té un relleu més suau i accessible. Totes dues 
comparteixen una vegetació en la que els alzinars, les suredes i les pinedes de pi pinyer són 
dominants, més abundants les dues primeres als vessants interiors i les darreres als marítims. Fileres 



de verns, plàtans i pollancres dibuixen les rieres quan es miren a vista d’ocell i claps de castanyers i 
de roures verdegen en les zones altes del Montnegre. 
La vegetació hi és esponerosa en els vessants humits i la presència de les antigues vinyes, avui molt 
colonitzades pel pi pinyer, caracteritza el paisatge que mira a mar. 
La presència humana és molt antiga, anterior a l’època romana, però la petja de l’home és visible en 
les masies, disseminades per tot el territori  i que fins fa poques dècades concentraven l’activitat 
agrícola i ramadera d’aquesta àrea. 
La major part del Montnegre i el Corredor estan inclosos dins del Parc Natural del Montnegre i el 
Corredor i del PEIN Serres del Montnegre i Corredor. 
 
Centres d’interès per on passa l’itinerari:  
La caminada comença al final de la 1ª etapa de la Transmaresme: sender darrere la Font de 
Montnegre per guanyar alçada fins a la pista carenera que ve del Turó Gros i continua cap el Coll de 
Basses, Serra de la Font, els Replans, cal Paraire, els Quatre Camins, Pla de Forcs i Pedra de les 
Olles, seguirem un tram del GR-83, Coll Senís, Pla de les Bruixes, Collsacreu, Serra de Parent Rost, 
Casanova de Pibernat, Coll del Pi de Buac, Camp del Tabaco, Pla dels Joncs, Santuari del Corredor, 
Pla de les Brugues, Àrea d’Esplai del Corredor, el Forn del Vidre, Puig Aguilar, Coll de la Creu 
d’Aguilar, cal Pegaire (zona nord de Canyamars) on haurem deixat els cotxes aparcats. 
 
El Santuari de la Mare de Déu del Corredor s’alça com una gran icona del Parc al bell mig de 
l’extensa plana que culmina la serra. Es tracta d’un conjunt integrat pel santuari mateix, edificat el 
segle XVI sobre les restes d’un temple anterior i la masoveria. Destaca el campanar de planta 
quadrada amb merlets, la gran robustesa del qual queda matisada per l’elegància de les quatre 
gàrgoles. El santuari és el punt de destí de diversos aplecs, i actualment allotja un restaurant i un 
centre d’informació del Parc. 
 
Track: https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/transmaresme-etapa-ii-de-font-del-montnegre-turo-de-
basses-a-canyamars-126454131 
Mapa (trajecte del punt A al punt B) i perfil (sentit de la marxa) de l’etapa:  
 

 
  
Enllaços (web i pdf descarregables):     

https://parcs.diba.cat/web/montnegre    
https://montnegrecorredor.org/el-montnegre-i-el-corredor/ 

Club/entitats organitzadores: Calella Marxa, Grup de Muntanya Argentona, Sec. muntanya 
La Massa, Club Excursionista Teià, i Club Excursionista Tiana 



  Equipament i material imprescindible 
Organització 
 Emisores (2 + 2) 
 Farmaciola bàsica 
 GPS o mapa i brúixola 
 Telèfons de contacte 
 

Individual  
 Protecció solar  
 Tallavents 
 Guants 
 Folre polar 
 Gorra, barret 
 Frontal o lot 
 Bastons de tresc 
 Menjar i aigua 
 

Opcional  
  Farmaciola personal 
 Manta d’emergència 
  
 

 

Material tècnic addicional i específic per la sortida:       
 
Informe i valoració final:       
 

 
GUIA PER LA VALORACIÓ DEL GRAU DE DIFICULTAT 
Duresa del terreny 
1 – El terreny no està exempt de riscos 
2 – Hi ha més d’un factor de risc 
3 – Hi ha diversos factors de risc 
4 – Hi ha bastants factors de risc 
5 – Hi ha molts factors de risc 

Dificultat d’orientació de l’itinerari 
1 – Camins i cruïlles ben definits 
2 – Senders o senyalització que indica la continuïtat 
3 – Exigeix la identificació precisa d’accidents geogràfics 
i punts cardinals 
4 – Exigeix navegació fora de traça 
5 – La navegació està interrompuda per obstacles que 
cal vorejar 

Dificultat del desplaçament 
1 – Marxa per superfície plana 
2 – Marxa per camins de ferradura 
3 – Marxa per senders esgraonats o terreny irregular 
4 – Cal l’ús de les mans o salts per a mantenir l’equilibri 
5 – Demana l’ús de les mans per a la progressió 
 

Esforç necessari 
1 – Fins a 1 h de marxa efectiva 
2 – Entre 1 i 3 h de marxa efectiva 
3 – Entre 3 i 6 h de marxa efectiva 
4 – Entre 6 i 10 h de marxa efectiva 
5 – Més de 10 h de marxa efectiva 

 


