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SENDER DEL MEDITERRANI GR-92 

15a Etapa: SANT LLOP D'HORTSA VINY À - COLL DE SANT BENET - FONT DE LA 

BRINXA - SANT MARTÍ DE MONTNEGRE - VALLGORGUINA 
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19 de desembre de 2004 

HORARI PREVIST 

Sortida de la Plaça de l'Estació de Vilanova i la Geltrú. 6,30 h 

Àrea dell\'Iontseny. Esmorzar. 8 h 

8,30 h 

Sant Llop d'Hortsa.vinyà . Inici de l'excursió. 9,30 h 

Font de la Brinxa. Reagrupament. 10,35 h 
10,45 h 

Sant Martí del Montnegre. Reagrupament. 11,45 h 
1l.55 h 

Can Puliva. Reagrupament. 12,55 h 
13,05 h 

Vallgorguina. Dinar 13,55 h 
Sortida cap a Vilanova. 16,30 h 

Vilanova i la Geltrú. 18,30 h 

Esmorzarem a l'Àrea del Montseny. Dinarem a Vallgorguina en arribar; hi ha restaurants i un petit casal 
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 funtuals, respecteu els reagrupaments i vigileu que hi sigui tothom. 

Intenteu seguir els horaris previstos, és a dir, no 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). 
Tot i que a l'última sortida els autocars van arribar pràcticament a Hortsavinyà no està clar que aquesta vegada també hi arri
bin (aixo depèn rr:olt de la predisposició dels conductors). Cas que no volguessin arribar-hi caldria fer uns dos quilòmetres i 
mig suplementaris per la pista d'accés a Hortsavinyà; això podria modificar la previsió horària. 
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SENDER DEL MEDITERRANI GR-92 

15a Etapa: SANT LLOP D'HORTSA VINY À - COLL DE SANT BENET - FONT DE LA 

BRINXA - SANT MARTÍ DE MONTNEGRE - VALLGORGUINA 

19 de desembre de 2004 

DESCRIPCIÓ DE L'ETAPA 

Aquesta etapa és la continuació natural de l'anterior. El GR-92 continua allunyant-se de la costa i entra a 
la comarca del Vallès Oriental travessant el massís del Montnegre pel seu vessant nord-oest, encarat al 
Montseny. Aquesta ruta permet passar per un terreny de vegetació exuberant, sobretot a partir del coll de 
Sant 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. A 
Vallgorguina, al final de l'etapa, hi ha el Centre d'Informació del Parc Natural del Montnegre-Corredor. 

Horari 

Parcial 

0:00 

Horari 

Total 

0:00 

Distància (km) 

0,000 

Sant Llop d'Hortsavinyà (492 m).- Centre d'Informació del Parc Natural del Montnegre-Corredor 

0:03 0:03 0,120 

Trencall.- A la sortida d'Hortsavinyà es troba la pista principal i al cap de pocs metres s'agafa la pista, 
també imp0rtant, que baixa per l'esquerra. 

0:02 0:05 0,240 

Bifurcació.- S'enllaça amb la pista principal que ve de Tordera i que cal seguir cap a l'esquerra. 

0:05 0:10 0,560 

Pou de glaç.- A la dreta, en un revolt pronunciat cap a l'esquerra. 

0:02 0:12 0,690 

Can Pica.- Es passa per davant de la casa de turisme rural i es continua per la pista. 

0:03 0:15 0,940 

Cruïlla.- Es deixen dues pistes a l'esquerra i un restaurant, se segueix recte tot començant una forta puja
da en direcció al coll de Sant Benet, amb indicadors direcció "Calella". 
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0:15 0:30 1,940 

Coll de Sant Benet (505 m). Hi ha una casa de colònies. Es deixa el vessant de marina per entrar al que 

mira al Montseny, que és el vessant nord amb raconades especialment ombrívoles. Pal indicador, se se
gueix en direcció al Montnegre (oest) tot deixant la direcció de Calella. 

0:04 0:34 2,140 

Trencall.- Es deixa una pista a la dreta que va a Fuirosos i se segueix recte. 

0:30 1:04 4,140 

Font de la Brinxa.- Es continua per la mateixa pista. 

0:06 1: 10 4,540 

Trencall.- Es deixa una pista a la dreta. 

0:04 1:14 4,840 

Torrent.- Es travessa un torrent, uns 100 m més endavant se'n troba un altre. Vegetació frondosa molt in
teressant. Estem en un dels trams més ombrívols del recorregut. 

0:03 1: 17 5,040 

Trencall.- Es deixa una pista a la dreta. 

0:10 1:27 5,840 

Cruïl1a.- A l'esquerra surt una pista que va a Calella. Se segueix per la dreta en direcció al Montnegre. 

0:20 1:47 6,340 

Trencall.- A la dreta es deixa una pista que baixa, se segueix planejant. 

0:05 1:52 6,725 

Bassa de Can Preses.- Continua la vegetació frondosa. 

0:05 1:57 7,115 

Can Preses.- A la dreta hi ha l'entrada a can Preses, es continua per la pista. Més endavant es deixa una 

pista a la dreta. 

0:05 2:02 7,540 

Sant Martí del Montnegre (467 m).- Cruïlla.i punt de confluència amb el GR-5 que ve de front per 

l'ampla pista de Sant Celoni. A uns 100 m, per la pista de la dreta, hi ha l'ermita de Sant Martí del 
Montnegre. 

Els dos senders, GR-92 i GR-5, van junts cap a l'esquerra pel costat dels gran pals de formigó d'una con

ducció elèctrica i entren al bosc. 

0:06 2:08 8,090 

Cruïlla (pal indicador).- El GR-5 se separa del GR 92 per l'esquerra i va cap a Canet de Mar. El GR-92 

va per la dreta. 
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0:02 2:10 8,190 

Cruïlla.- Es troba la pista que ve de Vallgorguina; es gira a l'esquerra per continuar flanquejant el 
Montnegre. Cal posar atenció en aquest punt si es va en sentit contrari. 

0:05 2:15 8,540 

Perxeda.- El sender hi entra. 

0:10 2:25 9,305 

Torrent.- Es baixa al sot Gran; es travessa. 

0:04 2:29 9,620 

Bifurcació.- A l'esquerra es deixa una pista que s'enfila, se segueix la pista principal. 

0:08 2:37 10,220 

Bifurcació.- Es deixa un camí a la dreta que baixa al Sot Gran. 

0:16 2:53 11,240 

Bifurcació.- Es deixa una pista que puja per l'esquerra. Comença una forta baixada. 

0:07 3:00 11,720 

Bifurcació.- A l'esquerra hi ha un camí tallat que s'enfila; se segueix la pista principal. 

0;03 3:03 12,020 

Bifurcació.- Es deixa una pista a la dreta i uns metres més avall un altra a l'esquerra. 

0:01 3:04 12,065 

Can Puliva.- Es deixa a la dreta una pista que duu a Olzinelles; a l'esquerra hi ha l'entrada a Can Puliva. 

0:04 3:08 12,205 

Bifurcació.- Es deixa una pista a la dreta. 

0:09 3:17 13,005 

Bifurcació.- A la dreta es deixa un camí que baixa; se segueix per l'esquerra, per la pista principal. Uns 
metres més avall es deixa un altre camí també a l'esquerra. 

0:06 3:23 13,495 

Plana de Can Mora.- A l'esquerra surt un camí que porta a Ca l'Arabia i Can Pau. Es voregen uns prats 
amb una magnífica vista del Montseny i del Corredor, en un dia clar es veu el mar per Collsacreu. 

0.05 3:28 13,780 

Baixada.- Es deixen els prats i la pista comença a baixar en direcció a Can Mora. 

0:05 3:33 14,045 

Can Mora.- Se segueix la pista tot deixant un altre camí a la dreta. 
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0:05 3:38 14,315 

Cruïlla.- Davant d'una altra entrada de can Mora es deixa a la dreta la pista que seguim que duria a Olzi
nelles, i arran d'un pilar s'entra al bosc tot baixant. 

0:05 3:43 14,705 

Bifurcació.- Es deixa una pista a la dreta i se segueix baixant. 

0:02 3:35 14,835 

Bifurcació.- En un revolt es deixa la pista principal que duria a Can Palomer i s'entra en una pineda. 

0:04 3:39 15,085 

Bifurcació.- Es deixa un camí a la dreta. Se segueix uns metres i s'entra en una altre bonica pineda que es 
vorejarà pel seu costat dret. 

0:05 3:44 15,535 

Can Munta.- Es passa pel costat del tancat i es troba la pista que ve de Can Palomer i que va a Vallgor
guina; se segueix recte. 

0:03 3:47 15,735 

Paviment.- Comença un tram pavimentat, es passa pel costat del cementiri. 

0:04 3:51 16,065 

Dipòsit d'aigua.- Queda a l'esquerra; comença una forta baixada al final de la qual se segueix un carrer a 
la dreta fins arribar al carrer de l'Església que es pren a l' esquerra. 

0:04 3:55 16,335 

Vallgorguina (222 m).- Arribem a l'església i l'ajuntament situats a peu de la Carretera Nova (B-551, de 
Sant Celoni a Arenys de Mar). 
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EL MASSÍS DEL MONTNEGRE 

El massís del Montnegre forma part de la Serralada Litoral i s'estén entre la Tordera i el coll Sacreu, que 
el separa del Corredor. Assoleix els punts més alts, de ponent a llevant, al turó d'en Vives o Montnegre 
de Ponent (759 m), al Turó Gros (757 m), ambdós separats pel coll de Basses, i el Montnegre de Llevant 
(726 In). El nom prové probablement del color fosc que presenta als llocs alts, tant pels materials geolò
gics (esquits silurians i calcàries devonianes, sobretot) com pel color fosc de la vegetació (predomini de 
l'alzinar). Fora dels capçals predomina el sòcol granític, el mateix sòcol que sense paleozoic apareix a la 
resta de la Serralada Litoral. 

El clima és més plujós que als sectors meridionals (uns 800 mm de mitjana anual). L'alzinar domina per 
damunt els 500 d'altitud, i per sota, en llocs adequats, les alzines sureres i pins pinyoners i bords. Al ves
sant vallesà, als llocs alts, hi ha roures abundants Quercus petrea i espècies arbòries i arbustives de clima 
humit : cirerer bord, trèmol, freixe, gatell, oms, verns i teEtimonis residuals de faigs. El bosc ha estat molt 
transformat per l'home, que ha afavorit algunes espècies i n'ha plantades de noves (castanyers per a fusta 
de botada, perxades molt esteses a les obagues més frescals). 

Comprèn els municipis de Vallgorguina, Sant Celoni i Gualba del Vallès Oriental, Fogars de Tordera de 
la Selva, i Tordera, Sant Iscle de Vallalta i Sant Cebrià de Vallalta del Maresme. 

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

SANT MARTÍ DEL MONTNEGRE 

El poble de Montnegre, de població disseminada, és centrat per l'església parroquial de Sant Martí del 
Montnegre, situada a 467 m d'altitud, als vessants septentrionals de la carena de la serra del Montnegre, 

al sector sud-oriental del terme municipal de Sant Celoni al qual pertany. 

El lloc és esmentat el 1022 i l'església fou inicialment la del castell de Montnegre, centre d'una extensa 
jurisdicció que comprenia a més Fuirosos, la Batllòria i Gualba (baronia de Montnegre), que va pertànyer 
a la família Gualba. D'aquesta família en fou membre el famós bisbe de Barcelona Ponç de Gualba, 1303-
34, que féu bastir Santa Maria del Mar, i el seu nebot Amau de Gualba, que fundà un benefici a Sant 
Martí de Montnegre. 

L'església actual és obra dels segles XVII-XVIII, d'una sola nau i dues capelles a cada costat, i senzilla 

portada coronada per un massís campanar de torre que ocupa tota l'amplada. 

Més al nord, prop de la riera del seu nom, hi ha el poble de Fuirosos, també de població esparsa, centrat 
per l'església de Sant Cebrià de Fuirosos, coneguda des del segle XIV (el lloc és esmentat des del 1020) i 
que sembla que fou sempre sufragània de Montnegre. 

Montnegre, juntament amb Fuirosos i la Batllòria, s'integrà al municipi de Sant Celoni el 1927. 

Entre les masies de la zona es poden esmentar Can Ginestar, Can Riera de Vilardell i Can Preses. 

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

VALLGORGUINA 

El municipi de Vallgorguina, d'una extensió de 21,96 km2, és situat entre la serra del Corredor a ponent i 

la de Montnegre a llevant i ocupa part dels vessants d'aquests massissos de la Serralada Litoral. Així, tot 
el terme és molt accidentat: el Pla de les Bruixes (409 m), a llevant, al límit amb el municipi d'Arenys de 
Munt; la serra de Parent Rost, amb altituds entre els 415 m i els 527 m, a migdia; la serra de les Mules, al 

nord-oest de l'anterior, amb el punt més alt a 492 m, etc. 

El terme és drenat per la riera de Vallgorguina, que neix, dins el terme, al coll Sacreu, per on passa el 
camí d'Arenys a Sant Celoni. La riera de Vallgorguina que és tributària de la Tordera, rep diversos altres 
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petits cursos que es formen entre els contraforts de la serralada, com el torrent de la Font de la Sitja o el 

del Vilar. Dins del terme neix, també, la riera de Tapioles, tributària de la conca de la Tordera. 

A més del poble de Vallgorguina, el municipi comprèn el veïnat de Pocafarina, de masies disperses, al 
nord del cap del municipi sota el puig de Castell i el turó de la Vaca, i el veïnat de Santa Eulàlia de 
Tapioles. 

El poble de Vallgorguina (222 m d'altitud) és situat a la dreta de 
la riera del seu nom, al llarg de la carretera d'Arenys de Mar a 
Sant Celoni. El nom de Vallgorguina el trobem citat per primer 
cop al segle X, en un document del cartulari de Sant Cugat però 
els primers assentaments de població són molt anteriors. El tes
timoni més antic conegut de la presencia humana és el dolmen 
de Pedra Gentil i també s'han trobat vestigis arqueològics que 
daten de l'època ibèrica, concretament al jaciment de Puig Cas
tell. L'actual nucli urbà data de fmals dels segle XVill. Les pri
meres cases es van agrupar al llarg de l'actual carretera vella, 
plaça Maragall i carrer Montseny. 

L'antiga església parroquial de sant Andreu de Vallgorguina és 
documentada des de l'any 1083, en què Guillem Umbert i la seva 
muller es comprometen a no atacar dita parròquia que era propi
etat del monestir de sant Cugat. L'any 1848 es va construir l'es
glésia actual i l'antiga va passar a ser la capella del cementiri. És 
un edifici que encara segueix les línies del barroc, si bé amb 
molta austeritat i senzillesa; consta d'una nau, coberta amb volta 
de llunetes, capçada per un absis rectangular de la mateixa am
plada que la nau, al costat de la qual s'obren capelles laterals. 

El dolmen de Pedra Gentil és una construcció megalítica formada per 7 lloses clavades verticalment al 
damunt de les quals es troba la pedra de coberta. Actualment, desconeixem quin era el seu aspecte origi
nal. Gràcies a la documentació escrita, sabem que l'any 1855 va ser restaurat pel senyor Josep Pradell, 
propietari de la finca on es troba ubicat. 

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