
 

Nom de l’excursió:  

Transmaresme (etapa I) 

Indret: Tordera – Colla de Basses (Font de Montnegre) Data: 19 de febrer de 2023 

 

Temps aproximació amb cotxe: 38 m (34 km) des de 

Vilassar Dalt ó 31 m (24 km) des de Mataró. 

Temps aproximació en bus de Font de Montnegre (Sant 

Iscle de Vallalta) a Tordera: 40 m (28 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: 3  Esforç necessari: 3 

  
Desnivell de pujada:    840 mts. Desnivell de baixada:  300 mts. 

Desnivell acumulat:  1140 mts. Distància:  19,60 kmts. 
Tipus de recorregut (linial/circular): linial   

  
 
Responsable i telèfon de contacte:  Lluís Barri 667 02 61 02 - Toni Hosta 609 47 50 41  

Nombre màxim d’assistents: 60 Nombre real d’assistents:       
 
Hora de sortida:  8 h. del matí de la Font de  
Montnegre on deixarem els cotxes i anirem amb bus 
que ens portarà a l’inici de l’etapa a Tordera per 
començar a caminar a 9 h 

 
Lloc de trobada de tots els participants a 
aquesta 1ª etapa de la Transmaresme: área 
infantil de la urbanització Font de Montnegre, 
ubicada més amunt de Sant Iscle de Vallalta 

 
Data màxima d’inscripció:    15 de febrer 
 
 
Itinerari: aquesta primera etapa que coincideix pràcticament quasi tot el seu traçat amb el GR-92, 
constitueix la travessa del Montnegre entre les comarques del Maresme i el Vallès Oriental travessant 
els fantàstics paisatges de boscos de pins i alzines per endinsar-se al cor del massís del Montnegre on 
predomina la vegetació de bosc de ribera. Aquest massís del Montnegre, per les seves dimensions i el 
seu interès, és un dels més importants de la serralada Litoral i gaudeix, a més, de la qualificació de 
Parc Natural.  
Es tracta d’una etapa amb força desnivell: sortint quasi bé des del nivell del mar, va pujant 
constantment fins a arribar a 720 m d’alçada. El GR 92 ha deixat la costa i fins i tot entra en una 
comarca interior, com és el Vallès Oriental, ja que la travessa del Montnegre es fa majoritàriament pel 
seu vessant nord-oest, o sigui, mirant al Montseny. Aquesta ruta permet passar per terreny de 
vegetació exuberant, sobretot a partir del coll de Can Benet on, en algunes raconades, apareixen fins 
i tot les falgueres. No és d’estranyar, doncs, que per la tardor, l’interès d’aquesta etapa arribi a un 
punt màxim, comparable als dels millors trams de tot el GR. En aquest període de l’any, a més, és 
possible fer una bona collita de castanyes i d’altres fruits del bosc.  



 
Centres d’interès per on passa l’itinerari: església parroquial de Sant Esteve de Tordera, sender 
GR92, coll de can Burgada, església de Sant Miquel de Vallmanya, coll de Porc, ermita de la Mare de 
Déu de l’Erola, collet del Vent, església de Sant Llop d’Hortsavinyà, forn de calç de can Pica, el 
Bitllador, coll de can Benet, can Benet Vives, coll d’en Cona, roure de Santa Maria de Montnegre, 
ermita de Santa Maria de Montnegre, font de Santa Maria de Montnegre, Turó Gros o La Telefonista, 
coll de Basses, La Font del Montnegre. 
 
Track:     https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/transmaresme-etapa-i-de-tordera-a-coll-de-basses-
font-del-montnegre-125054539 

 
 
Mapa i perfil (sentit de la marxa de dreta a esquerra) de l’etapa:  
 

 
  
 

Enllaços (web i pdf descarregables):     
 

 https://senders.feec.cat/etapa/gr-92-etapa-13/ 
 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 
 Farmaciola bàsica 
 GPS o mapa i brúixola 
 Telèfons de contacte 
 

Individual  
 Protecció solar  
 Tallavents 
 Guants 
 Folre polar 
 Gorra, barret 
 Manta d’emergència 
 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 

 


