
   Itineraris senyalitzats
Són rutes circulars que tornen al punt d’inici, tret de 
les rutes marcades amb asterisc (*).  Estan pensades 
per mostrar la riquesa del patrimoni natural i cultural 
de diferents indrets del parc i adaptades, habitual-
ment, per al públic familiar.

 GR 5 Sender dels miradors. De Sant Celoni a Sant Iscle  
de Vallalta*

 23,6 km · 6 h i 43 min   

 GR 83 Camí del nord o del Canigó. De Mataró a Sant Celoni*
 37 km · 10 h   

 GR 92 Sender del Mediterrani. De Tordera a Llinars del Vallès*
 44,3 km · 11 h i 58 min   

 PR-C 146 De Calella a Tordera*
 23,5 km · 8 h i 6 min   

 SL-C 71 El dolmen de Pedra Gentil
 6,5 km · 2 h i 15 min   Punt d’inici: carrer del Montseny (Vall-

gorguina).

 SL-C 72 La plana del Corredor
 2,2 km · 45 min    Punt d’inici: santuari del Corredor. 

  SL-C 73 Les alzines de Can Portell
 2,3 km · 45 min    Punt d’inici: Centre d’Informació d’Hort-

savinyà. Veïnat d’Hortsavinyà (Tordera). 

  SL-C 74 El pont de la Vila
 1,9 km · 1 h i 20 min    Punt d’inici: Roca del Bon Dia. Parc 

Forestal (Mataró). 

  SL-C 75 El fondo de Can Rossell*
 1,9 km (anada) · 45 min    Punt d’inici: avinguda del Panagall, 

a l’alçada del camí Rossell (Arenys de Munt). 

 SL-C 76 Camí del torrent d’en Puig al Corral*
 4,3 km (anada) · 1 h i 15 min    Punt d’inici: Centre d’Informació 

d’Arenys de Munt. Parc de Can Jalpí (Arenys de Munt). 

 SL-C 77 Can Vilar i el sot de Can Montasell
 4 km · 2 h    Punt d’inici: al final del carrer de Mataró, Vallgor-

guina. 

 SL-C 78 L’ermita de l’Erola
 1,7 km · 45 min    Punt d’inici: Centre d’Informació d’Hortsa-

vinyà. Veïnat d’Hortsavinyà (Tordera). 

 SL-C 79 La vall d’Olzinelles
 9,6 km · 3 h i 30 min    Punt d’inici: Can Draper (Sant Celoni). 

 SL-C 80 El dolmen de Ca l’Arenes
 10 km · 3 h i 45 min    Punt d’inici: Can Bosc (Dosrius). 

 SL-C 101 La vall de la riera de Pineda
 9,1 km · 3 h i 30 min    Punt d’inici: església de Pineda. 

 SL-C 102 Les Torrenteres
 11,5 km · 4 h    Punt d’inici: parc Puigvert (Sant Cebrià de 

Vallalta). 

 SL-C 103 Montnegre carener
  8,3 km · 3 h i 15 min    Punt d’inici: Sant Martí de Montnegre 

(Sant Celoni).  

 SL-C 105 El pla de Forcs
  9,5 km · 3 h i 45 min    Punt d’inici: Sant Iscle de Vallalta.

Dificultat:   Baixa    Mitjana    Alta

Parc del Montnegre 
i el Corredor



Parc a taula és un programa on els restaurants de les pobla-
cions vinculades a l’espai natural proposen degustar diferents 
plats, elaborats amb productes naturals i cuinats per mans 
expertes. També hi participen els cellers, productors i arte-
sans alimentaris del territori, que aporten la matèria primera 
de qualitat que exigeix la millor cuina, així com els allotjaments 
propers al parc, que ofereixen el millor servei per tal que es 
pugui gaudir d’una estada relaxant i alhora confortable.

Allotjaments

Allotjament rural Masia Can Pica. Veïnat d’Hortsavinyà, 4. 
Tordera. Tel. 937 630 858

Can Mas Vila. Fogars de la Selva. Tel. 972 864 502

Restaurants

9 Baix Montseny. Vilalba Sasserra. Tel. 938 410 374

Bocca. Mataró. Tel. 937 411 269

Can Bruguera. Mataró. Tel. 937 903 643

Can Casellas. Tordera. Tel. 937 645 477

Can Fabes. Sant Celoni. Tel. 938 672 851

Can Formiga. Pineda de Mar. Tel. 937 671 735

Can Pedragosa. Llinars del Vallès. Tel. 938 410 719

El Molí. Sant Iscle de Vallalta. Tel. 937 950 601

El Rebost del Montnegre. Sant Iscle de Vallalta.  
Tel. 937 946 071

Gremi d’Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme.  
Mataró. Tel. 937 985 558

G
ab

in
et

 d
e 

P
re

m
sa

 i 
C

o
m

un
ic

ac
ió

. D
L 

B
. 2

74
25

-2
01

3.
 C

ar
to

g
ra

fia
: X

P
N

. I
m

p
rè

s 
en

 p
ap

er
 e

co
lò

g
ic

 L’ús de la  
 bicicleta

Els ciclistes que circulin per la xarxa viària 
del parc han de:
•	 Respectar la preferència dels vianants i 

evitar causar-los molèsties. 
•	 Adequar la velocitat a les característiques 

de la via per tal d’evitar les situa cions de 
risc i garantir la seguretat dels via nants, 
especialment en els llocs més freqüentats. 

•	 Circular només per les vies principals, en 
què no estigui expressament prohibit. No 
està permès circular per cor riols, rieres, 
torrents, roquetars o camps a través.

Per causes justificades, en determinades zo-
nes del parc la circulació en bicicleta es pot 
restringir temporalment o permanentment. 
Cal seguir sempre la informació i la senyalit-
zació que ho estableix.

 Els animals  
 de companyia 

•	 Els propietaris dels animals domèstics són 
els responsables que la seva conducta no 
pertorbi l’activitat tant dels habitants com 
de la resta de visitants i usuaris del parc. 

•	 Porteu el gos lligat. Cal que tingueu una 
cura especial amb la conducta dels vos-
tres gossos o altres animals de compa-
nyia, sobretot quan us trobeu a prop de 
persones, d’una masia o d’un ramat.  

•	 No abandoneu mai animals domèstics; és 
una negligència tipificada com a infracció. 
Poden esdevenir animals agressius, així 
com perjudi cials per als ecosistemes na-
turals.

Els gossos perillosos
S’entén per gos perillós el de races indica-
des per llei, però també qualsevol gos que 
hagi tingut un comportament agressiu.
• A més d’anar lligats, els gossos perillosos 

han d’anar amb morrió.

Oficina del Parc del Montnegre i el Corredor
Església, 13, 2n. Vallgorguina. Horari: de dilluns a divendres 
de 9 a 14 h. Tel. 938 679 452. Fax 938 679 092

Centre d’Informació de Vallgorguina
Església, 13. Vallgorguina. Tel. 938 679 332

Centre d’Informació d’Hort savinyà
Veïnat d’Hortsavinyà. Tordera. Tel. 937 443 327 i 937 630 858 
Audiovisual: El Montnegre i el Corredor
Exposició: «El món de les caixes niu»

Centre d’Informació del Santuari del Corredor
Dosrius. Tel. 937 434 367. Exposició: «El massís del  
Mont negre i el Corredor»

Centre d’Informació de Sant Cebrià de Vallalta
Casal de Cultura i Joventut. Sant Cebrià de Vallalta
Tel. 937 630 822

Centre d’Informació d’Arenys de Munt
Parc de Can Jalpí (La Central). Les visites en dies feiners 
cal concertar-les prèviament. Tel. 931 160 030
Audiovisual: El Montnegre i el Corredor
Exposició: «Fauna vertebrada del Montnegre»

Punt d’Informació de Sant Iscle de Vallalta
Escoles, 2. Sant Iscle de Vallalta. Tel. 937 946 005

Punt d’Informació del Mercat de Tordera
Mercat de Tordera. Tordera

Punt d’Informació de Fogars de la Selva
Museu de la Pagesia. Plaça de la Serra de Marina, s/n  
Fogars de la Selva. Tel. 937 644 288

Punt d’Informació a l’Oficina de Turisme de Sant Celoni
Antic edifici de l’Hospital Vell. Carrer Major, 53
Sant Celoni. Tel. 938 670 171

Àrees d’acampada

Campament juvenil El Solell del Corredor
Pista forestal de Can Bordoi (Llinars del Vallès) a Vallgorguina 
Cal fer les reserves amb antelació. Tel. 938 412 917

Àrees d’esplai

Àrea d’esplai del Corredor
Pista forestal de Can Bordoi (Llinars del Vallès) a Vallgorguina
Horari: dissabtes, diumenges i festius de 10 a 17 h; cal 
concertar la visita els dies feiners; tancat l’agost i del 24 de 
desembre al 6 de gener. Tel. 938 412 917

Àrea d’esplai d’Hortsavinyà
Pista forestal de Tordera a Calella de Mar. Horari: dissabtes, 
diumenges i festius de 10 a 14 h. Tel. 937 443 327

Parcs de Catalunya
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural del 
Montseny, Parc Natural de Sant Llo renç del Munt i l’O bac, Parc del Montnegre i el Corredor, 
Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina, Parc Natural de la Serra de 
Collserola, Parc Agra ri del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix.

 Visitem el parc 
 amb seguretat

•	 Procureu caminar sempre pels senders o 
camins clarament marcats o senyalitzats.

•	 Porteu sempre un calçat apropiat, aigua, 
una petita provisió de queviures, roba cò-
moda i d’abric, així com una gorra, ulleres 
de sol i protecció solar.

•	 Si aneu en grup no perdeu el contacte vi-
sual amb la resta de companys. No aban-
doneu ni deixeu mai enrere un company de 
ruta.

•	 El vent fort pot provocar la caiguda de 
branques i altres elements. A les crestes 
o les carenes, es pot incrementar el risc 
d’accidents. En condicions de vent intens 
eviteu els indrets exposats.

•	 En cas de boira és fàcil desorien tar-se. No 
abandoneu el camí principal. De vegades 
és millor aturar-se per no agreujar la situa-
ció.

•	 En cas de xàfecs o tempestes amb aparell 
elèctric, abandoneu les crestes dels cims, 
els arbres aïllats i l’entrada de les coves. 
Un bosc dens i atapeït pot servir d’aixo-
pluc.

•	 Si la pluja us cala la roba, no pareu de 
moure-us, fins que us pugueu posar roba 
eixuta. No us deixeu vèncer pel fred.

•	 Heu de respectar els animals que viuen 
a la muntanya. Si se senten acorralats, la 
seva actitud pot ser agressiva.

 Què cal fer 
 amb les deixalles?

La retirada de la brossa als espais naturals 
és complicada i costosa, tant per la dispersió 
geogràfica dels contenidors com per l’accés 
del servei de recollida. Per això, al parc s’han 
reduït els punts de recollida, mantenint-se 
els situats als accessos principals i en algu-
nes zones d’aparcament. 
Per tal de mantenir l’equilibri entre la preser-
vació dels parcs i l’ús públic del patrimoni 
natural:
•	 No llenceu les deixalles a qualsevol lloc. 
•	 Emporteu-vos a casa la brossa que gene-

reu o deixeu-la als punts de recollida dels 
municipis de l’entorn del parc.

•	 Utilitzeu els contenidors del parc o de les 
poblacions properes.

 Com podem ajudar
 a prevenir un incendi?

Els llargs períodes secs característics del 
nostre clima mediterrani, juntament amb 
l’abundància de vegetació inflamable, fan 
que el risc d’incendis forestals sigui molt alt 
durant bona part de l’any.
Un incendi pot ser provocat per la deixadesa 
de qualsevol de nosaltres, sense voler, im-
pensadament. Cal extremar les precaucions. 
Per evitar els incendis i contribuir a la con-
servació dels espais naturals, podeu seguir 
les recomana cions següents:
•	 Recordeu que, al parc, és expressament 

prohibit de fer foc durant tot l’any. 
•	 Cal ser molt prudent amb tot allò que com-

porti perill d’incendi com ara les cigarre-
tes, la circulació motoritzada o l’abando-
nament de deixalles. 

•	 Doneu l’alerta si detecteu una fumera sos-
pitosa. Aviseu el personal del parc o tru-
queu al 112.

 La circulació  
 motoritzada  

•	 La circulació motoritzada al parc s’ha de 
desenvolupar de manera ordenada i res-
pectuosa amb les persones i el medi.

•	 L’excés de velocitat pot pro  vocar acci-
dents i atrope llaments de persones i, fre -
qüentment, de fauna. Recordeu que la ve-
locitat màxima per pistes és de 30 km/h. 

•	 El soroll causat per alguns vehicles és per-
judicial per a espècies sensibles, com ara 
les aus rapinyaires, que poden abandonar 
les seves àrees de nidificació.

•	 L’erosió originada per les derrapades pro-
voca l’aparició de sots i xaragalls a la xarxa 
viària. Circuleu amb moderació i mesura, 
especial ment en pendents i amb el terra 
moll. 

•	 Els camins de menys de tres metres d’am-
plada, corriols i senders són d’ús exclusiu 
per als vianants. La circulació de vehicles 
s’ha de limitar a les pistes obertes al públic 
i no és permesa camp a través, per talla-
focs o pels llits de rieres i torrents.

Centres i punts d’informació Gastronomia vinculada al parc

Espais Naturals i Medi Ambient
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat · http://parcs.diba.cat

  Els parcs són indrets idonis per practicar esports a 
l’aire lliure i per conèixer millor el nostre patrimoni na-
tural i cultural. Utilitzeu la xarxa de pistes i camins 
indicats. Preneu les precaucions adients en funció de 
l’activitat que penseu fer.

  Respecteu les activitats agrícoles i ramaderes ja que 
són el mitjà de vida de molts habitants del parc.

  L’aprofitament racional del bosc és una de les acti-
vitats més tradicionals a la majoria dels parcs. Les 
tales són regulades per la Llei forestal de Catalunya i 
la normativa dels parcs.

  La presència i l’activitat humana al Montnegre i el Cor-
redor han deixat un conjunt de manifestacions arqui-
tectòniques i artístiques al llarg del temps: dòlmens, 
muralles, tombes, masies, esglésies, camins, etc. Cal 
respectar i conservar aquest ric patrimoni cultural.

  La circulació de cavalls s’ha de limitar a les pistes 
obertes al públic i no és permesa camp a través, per 
tallafocs o pels llits de rieres i torrents.

  La cacera és una activitat regulada per llei que es duu 
a terme, també, dins dels parcs. Si coincidiu amb una 
batuda de senglar, cal que respecteu la senyalització 
i no us allunyeu dels camins i equipaments.

  El boix grèvol és un arbre escàs que proporciona refu-
gi i aliment a moltes espècies animals. És protegit per 
la llei i la recol·lecció, tant de l’arbre com de les seves 
parts, és penalitzada.

  Si colliu bolets o herbes remeieres, no malmeteu el 
bosc utilitzant eines o excavant la terra. 

  Recordeu que la velocitat màxima és de 30 km/h. No 
és permesa la circulació de vehicles, bicicletes i ca-
valls fora de les carreteres i les pistes d’ús públic. 

  L’acampada lliure no és permesa en cap de les seves 
modalitats, incloses les autocaravanes, només es pot 
acampar dins les àrees destinades a aquest ús.

  No aparqueu davant de les cadenes que tanquen l’ac-
cés als camins ni als vorals de les carreteres.

 Préstec de material adaptat

A l’Oficina del Parc del Montnegre i el Corredor us 
informaran sobre el servei de préstec de material 
adaptat, compost per handbikes i terceres rodes per 
adaptar a la cadira de l’usuari, com també diferents 
materials tàctils. El servei és gratuït. Cal omplir un 
formulari del préstec. Tel. 938 679 452 i 938 679 092. 
També es pot con sultar a http://parcs.diba.cat/web/
Montnegre.

Consulteu-ne els horaris a 
http://parcs.diba.cat/web/Montnegre                     

Parc del Montnegre i el Corredor
Consells útils per a la vostra estada al parc Altres consells

 Patrimoni cultural: els dòlmens

La serralada Litoral és un lloc d’expansió del fe-
nomen megalític, moviment que apareix durant el 
neolí tic mitjà. Els monuments erigits a la serralada 
són representatius del període final del megalitisme, 
que es va desenvolupar al llarg del tercer mil·lenni. 

Els dòlmens eren llocs d’enterrament dels membres 
principals de la comunitat. Són construccions fe tes 
amb lloses de pedra, en forma de caixa, cobertes 
per un túmul de terra i, la majoria de vegades, en-
cerclades per un cromlec. Dins del parc es conser-
ven, entre d’altres, els de Pedra Gentil, Ca l’Arenes 
i Pedra Arca. 

Parc del Montnegre i el Corredor

Parc a taula


