
SECCIÓ DE SENDERS 
AETALAIA 

SENDER DEL MEDITERRANI GR-92 

14a Etapa: TORDERA - SANT MIQUEL DE VALLMANYA - MARE DE DÉU DE 

L'EROLA - SANT LLOP D'HORTSA VINY À 

HORARI PREVIST 

Sortida de la Plaça de l'Estació de Vilanova i la Geltrú. 

Tordera. Esmorzar. 

Reagrupament davant de l'església. Inici de l'excursió. 

Ca l'Agustí. Reagrupament. 

Sant Miquel de Vallmanya. Reagrupament. 

Mare de Déu de l'Erola. Reagrupament. 

Sant Llop d'Hortsavinyà. Final d'etapa. Audiovisual (optatiu). 
Sortida cap a Tordera. 

Tordera. Dinar 
Sortida cap a Vilanova. 

Vilanova i la Geltrú. 

28 de novembre de 2004 

6,30 h 

8,15 h 
9,00 h 

9,55 h 
10,05 h 

10,55 h 
11,05 h 

12,10 h 
12.20 h 

12,30 h 
13,00 h 

14,00 h 
17,00 h 

18,45 h 

Notes. -
** 

** 

** 

** 

** 

** 

Esmorzarem a Tordera; hi ha uns quants bars oberts (Hi ha mercat). Dinarem a Tordera en arribar; hi ha restaurants. 

Tingueu en compte que l'organització sempre pot modificar aquesta previsió d'horari en funció de com es vagi desenvolu
pant l'etapa (Condicions meteorològiques, retards o avançaments imprevistos, etc). 

Si us plau, sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i vigileu que hi sigui tothom. 
Intenteu seguir els horaris previstos, és a dir, DO correu ni aneu massa LENTS !! 
Atenció: La Secció de Senders disposa d'un telèfon mòbil (680102567). Per a qualsevol comunicació amb la Secció el dis

sabte abans de l'excursió o el mateix diumenge utilitzeu només aquest telèfon. (Els dissabtes de 14h a 16h i el diumenge a 
partir de mitja hora abans de l 'hora prevista per a la sortida). 

La comunicació amb Horsavinyà es fa per una pista no asfaltada de gairebé 12 km que al seu principi és força ampla però 
que després s'estreny considerablement. Tot i que des del servei d'informació del Parc del Montnegre ens han assegurat que 

els autocars poden arribar-hi podria haver-hi alguna complicació. En principi és previst que ens vinguin a recollir a Hortsavi

nyà però si hi ha dificultats haurem de fer un tram de pista per anar a buscar-los (-2,5 km). 
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SENDER DEL MEDITERRANI GR-92 

14a Etapa: TORDERA - SANT MIQUEL DE VALLMANYA - MARE DE DÉU DE 

L'EROLA - SANT LLOP D'HORTSAVINYÀ 

28 de novembre de 2004 

DESCRIPCIÓ DE L'ETAPA 

Aquesta etapa, juntament amb la següent constitueixen la travessa del Montnegre. Aquest massís, 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. L'etapa és curta però amb un fort desnivell, podent-se considerar com una 
etapa preparatòria de la següent que finalitza a Vallgorguina. A Hortsavinyà es troba un punt d'informa
ció del parc natural, que es recomana visitar 

Horari 
Parcial 

0:00 

Horari 
Total 

0:00 

Distància (km) 

0,000 

Tordera (30 m).- Comencem a la rotonda que hi ha a l'encreuament dels carrers Maragall i Camí Ral; 
hem de seguir aquest últim en direcció al centre del poble. Més endavant es continua pels carrers Mes i 
Doctor Arana. 

0:17 0:17 1,400 

Al final del carrer Doctor Arana. se surt de la població. 

0:03 0:20 1,650 

Cementiri.- Ens queda a l'esquerra. Si no es diu el contrari, en els trencalls seguir sempre la pista princi

pal, que és asfaltada durant un bon tram. 

0:03 0:23 1,910 

Barri de Sant Andreu.- Es deixen 2 trencalls a la dreta. 

0:02 0:25 2,020 

Bifurcació.- En començar el bosc es gira a la dreta, la pista és ampla i fressada. 

0:10 0:35 2,810 

Trencall.- Es deixa una pista secundària que baixa a l'esquerra. 
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0:02 0:37 3,010 

Bifurcació.- Es continua per la dreta. 

0:05 0:42 3,360 

Bifurcació.- Es deixa una altra pista igual d'ampla a l'esquerra. 

0:08 0:50 3,980 

Bifurcació.- Se segueix a l'esquerra. 

0:04 0:54 4,240 

Ca l'Agustí (105 m).- Es deixa l'entrada a la finca. Després es passa per Can Santanach. 

0:10 1:04 5,035 

Bosc.- La pista que fa temps que se segueix s'estreny una mica en entrar al bosc. El sender es va aproxi

mant al Montnegre. 

0:03 1:07 5,295 

Trencall.- Es deixa una pista a l'esquerra. 

0:01 1:08 5,415 

Trencall.- A la dreta queda una ampla pista que porta a les Ferreres. Uns 80 m més endavant queda a l'es
querra l'entrada a Can Feliu. 

0:07 1: 15 5,880 

Trencall.- Es deixa un camí a l'esquerra. Als 300 m la pista que se seguia des Tordera s'estreny brusca

ment i baixa fort. 

0:05 1:20 6,100 

Cruïlla.- A la dreta surt una pista ampla, a l'esquerra un camí que baixa, el GR-92 segueix recte. 

0:10 1:30 6,900 

Trencall.- Es gira a la dreta. El camí es més estret i baixarà fort. 

0:02 1:32 7,070 

Bifurcació.- Es contínua per la dreta. 

0:04 1:36 7,340 

Cruïlla.- Es troben diverses pistes. Se'n deixen 2 immediatament a la dreta i es continua a l'esquerra, per 

la pista que baixa. 

0:02 1:38 7,440 

Pi gros de Can Burgada (135 m).- Es troba l'ampla pista que ve de Tordera i se l'agafa cap a la dreta. 

0:07 1:45 8,040 
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Sant Miquel de Vallmanya (165 m).- Propietat particular, amb una imatge de Sant Feliu. Es continua 
per la mateixa pista, deixant-ne una altra de menor a la dreta, que també podria ser utilitzada per anar a 
Hortsavinyà. Bonic paratge en els vessants del Montnegre. 

0:08 1:53 8,700 

Trencall.- Cal posar atenció ja que s'entra al bosc per un camí que surt sobtadament per la dreta i que se
gueix en forta pujada. Seguir sempre pel camí més gros, deixant els trencalls menors. És interessant ob
servar els castanyers. 

0:19 2:12 10,000 

Coll de Porc (310 m).- Es troba la pista principal de Vallmanya i Pineda, se segueix a la dreta en direcció 
Hortsavinyà. Continua la presència de castanyers en els llocs més ombrívols, on també es poden observar 
algunes falgueres. 

0:10 2:22 10,860 

Font dels Cirerers.- En una raconada. No sempre hi ha aigua. Forta pujada en direcció a l'Erola. 

0:28 2:50 12,390 

Mare de Déu de l'Erola (515 m).- Petita ermita. Continuar per la pista principal. 

0:10 3:00 13,070 

Sant Llop d'Hortsavinyà (490 m).- Punt d'Informació del Parc Natural del Montnegre. 
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SANT MIQUEL DE VALMANYA 

L'agregat de Vallmanya per
tany al municipi de Tordera; 
de població disseminada, es 
troba als contraforts del massís 
del Montnegre, a la capçalera 
de la riera del seu nom, centrat 
per l'antiga església parroquial 
de Sant Miquel de Vallmanya, 
que formà part de la baronia 
de Montpalau; l'actual edifici, 
adossat a una casa, de façana 
molt simple, té un robust cam
panar de torre quadrada, més 
antic. 

SANT LLOP d'HORTSA VINYÀ 

L'agregat d'Hortsavinyà pertany al municipi de Tordera; de població disseminada, és centrat per 
l'església parroquial de Sant Llop d 'Hortsavinyà, de façana barroca, amb rectoria i hostal, als 
vessants del puig d'Hortsavinyà, al sector oriental del terme. El lloc és esmentat el 1101 i la par
ròquia passà el 1246 a dependre de Sant Salvador de Breda. Formà part de la baronia de Montpa
lau, i fou posteriorment municipi independent fins al primer terç del segle XX. 

Prop seu hi ha la petita ermita de la Mare de Déu de l'Erola del segle xvm de la qual es diu: 
"Els malalts de la verola que us prometen visitar, en Vós, benigna Senyora, alivi solen trobar". 

El Centre d'Informació del Parc del Montnegre a Hortsavinyà és situat a l'antic edifici que van 
hostatjar les escoles del nucli d'Hortsavinyà. Aquest edifici, anomenat l'Hostal Vell, va ser re
modelat per la Diputació de Barcelona l'any 1997 per destinar-lo a centre d'informació del parc 
natural del Montnegre. En l'equipament s 'hi proj ec ta l'audiovisual de gran format «El Montne
gre» de 25 minuts de durada que, a través d'un viatge per la història i el paisatge del massís, dóna 
a conèixer el valuós patrimoni natural i cultural d'aquest territori. També s'hi poden adquirir pu
blicacions sobre el parc natural i productes artesanals de la zona. 

*************************** 
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