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Les rieres de Vallgorguina i d’Arenys determinen la
partió entre els dos massissos que tenen el punt
de contacte al coll de Collsacreu. La Mediterrània
i la depressió Vallesana limiten longitudinalment
el Parc, i la riera d’Argentona i la Tordera ho fan
transversalment.
Situat a la serralada Litoral Catalana entre les
comarques del Maresme i del Vallès Oriental, el
Parc del Montnegre i el Corredor té una extensió
de 15.010 ha. Integrat per dos conjunts
muntanyosos, el Corredor, al sud, és una elevació
discreta i de relleus suaus coronada pel santuari
que porta el seu nom, a 657 m. Al nord, en canvi,
el Montnegre s’alça contundent i presenta les
altituds màximes als cims del turó Gros, de
758,01 m, i del turó d’en Vives, amb 760,30 m.
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Dòlmens neolítics, restes ibèriques i esglésies medievals
s’insereixen en un paisatge divers de conreus, boscos
i masies.

Fomenta l’educació ambiental i l’ús públic del
patrimoni natural i cultural.

Entre vora mar i terra endins, sota l’ombra de boscos atapeïts,
el Parc atresora una gran varietat de recursos naturals
i testimonis d’antics usos forestals.

Aposta per un equilibri entre la preservació
dels parcs i el desenvolupament econòmic de la
població.

Una situació geogràfica excepcional

Protegeix els valors naturals, agrícoles, forestals,
culturals i paisatgístics de cada parc.
Planifica i gestiona els espais naturals i agraris
mitjançant els plans especials, elaborats amb la
participació de tots els agents implicats.
Abasta 102.587 hectàrees de cent municipis.
Aquests municipis representen el 22 % del territori
de la demarcació de Barcelona i el 70 % de la
població de Catalunya.

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
està integrada per dotze espais naturals protegits d’alt valor
paisatgístic, ecològic i cultural.

Garanteix un equilibri territorial i ambiental als cent
municipis del seu àmbit geogràfic.

La Xarxa de Parcs Naturals
Biodiversitat a dues bandes

Treure’n tot el profit
Fer-ho serà fàcil, tant si es tracta d’una passejada improvisada
com si preferiu una estada plena d’activitats programades.

Una població vegetal i faunística diversa i abundant.
La proximitat del mar i el contrast tèrmic entre els vessants
obacs i solells propicien una gran varietat d’espècies.

El Parc posa al vostre abast una gran xarxa d’equipaments
i programes que us permetran conèixer-lo millor i gaudir de
tot el que s’hi pot fer.

Els ecosistemes del Montnegre i el Corredor estan
condicionats pel clima, pel relleu i per una secular
activitat humana. Al cantó litoral predominen les
pinedes i els alzinars amb roures i sureres. Els
vessants interiors, antigament poblats per una
vegetació més humida de roures i altres caducifolis,
han estat replantats tradicionalment amb castanyer.
Aquesta varietat d’ambients permet un poblament
faunístic de gran diversitat. Hi ha espècies
boscanes mediterrànies, com ara la geneta, la rata
cellarda o l’esquirol, i animals propis d’ambients
centreeuropeus, com el gorjablanc, el talpó roig, la
becada… Els milers d’insectes i altres invertebrats,
rèptils, ocells de tota mena i petits mamífers
afavoreixen la presència de depredadors com l’àliga
marcenca, l’aligot, la serp verda i el llangardaix.

El Parc del Montnegre i el Corredor té diversos centres
i punts d’informació i documentació estratègicament
ubicats, a més a més de nombrosos itineraris
senyalitzats, passejades guiades, rutes teatralitzades
inclusives, equipaments pedagògics i culturals,
allotjaments rurals, àrees d’esplai i d’acampada,
exposicions temporals, publicacions i audiovisuals.
© Josep Cano
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Dòlmens, esglésies i masies

També s’hi organitzen tallers i activitats d’educació
ambiental i programes lúdics i culturals com ara el «Viu
el parc» i «Poesia als parcs. Lletres i paisatges» que se
sumen al programa pedagògic «Coneguem els nostres
parcs»; tot un ventall de propostes per descobrir i fruir
del medi natural, sempre de manera respectuosa.

El medi i la vida

Trobareu diferents testimonis de l’assentament humà.

Una bona combinació de natura i activitat humana.

Com a zona de pas, els intercanvis i les activitats
econòmiques han caracteritzat el seu desenvolupament.
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L’aprofitament del bosc ha estat i és l’activitat econòmica
més important d’aquestes muntanyes.

Testimoni de l’antiguitat dels poblaments són els
dòlmens de Pedra Gentil, de Ca l’Arenes i les restes
d’assentaments ibèrics als poblats del turó del Vent
i del puig del Castell.
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Les formes d’explotació d’aquest recurs natural han estat
molt variades i, amb el temps, s’han hagut de reinventar.
Si bé s’han abandonat antics usos com el carboneig
o l’aprofitament del castanyer per a bótes i embalatges,
se segueixen obtenint bones produccions de suro, llenya
d’alzina, pinyons del pi pinyer i fusta de les plantacions
de ribera. La demanda de biomassa com a font
d’energia renovable ha suposat darrerament un incentiu
a l’activitat forestal. El bosc també l’aprofiten alguns
ramats de xais i cabres que contribueixen al manteniment
dels pocs espais oberts, de gran importància per a la
conservació i la prevenció d’incendis.

A tot el Parc podeu trobar construccions
arquitectònicament notables, com ara l’església de
Sant Cristòfol (documentada el 1025), Sant Martí de
Montnegre (citada el s. xiv) o el santuari del Corredor,
anomenat ermita l’any 1544.
La colonització agrícola posterior es reflecteix en els
més de dos-cents masos que poblen la fesomia del
paisatge, entre els quals sobresurten Can Pradell de la
Serra, Can Bosc i Ca l’Oller de Fuirosos.

Per cobrir la demanda de serveis culturals, educatius
i de lleure, diversos masos han estat reconvertits en
equipaments pedagògics, de turisme rural o restaurants.
En trobareu d’adherits al programa «Parc a taula», que
us permetrà gaudir de la millor cuina amb productes
d’aquest territori.
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Situat a la serralada Litoral Catalana entre les
comarques del Maresme i del Vallès Oriental, el
Parc del Montnegre i el Corredor té una extensió
de 15.010 ha. Integrat per dos conjunts
muntanyosos, el Corredor, al sud, és una elevació
discreta i de relleus suaus coronada pel santuari
que porta el seu nom, a 657 m. Al nord, en canvi,
el Montnegre s’alça contundent i presenta les
altituds màximes als cims del turó Gros, de
758,01 m, i del turó d’en Vives, amb 760,30 m.
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Dòlmens neolítics, restes ibèriques i esglésies medievals
s’insereixen en un paisatge divers de conreus, boscos
i masies.
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Fomenta l’educació ambiental i l’ús públic del
patrimoni natural i cultural.

Entre vora mar i terra endins, sota l’ombra de boscos atapeïts,
el Parc atresora una gran varietat de recursos naturals
i testimonis d’antics usos forestals.

Aposta per un equilibri entre la preservació
dels parcs i el desenvolupament econòmic de la
població.

Una situació geogràfica excepcional

Protegeix els valors naturals, agrícoles, forestals,
culturals i paisatgístics de cada parc.
Planifica i gestiona els espais naturals i agraris
mitjançant els plans especials, elaborats amb la
participació de tots els agents implicats.
Abasta 102.587 hectàrees de cent municipis.
Aquests municipis representen el 22 % del territori
de la demarcació de Barcelona i el 70 % de la
població de Catalunya.

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
està integrada per dotze espais naturals protegits d’alt valor
paisatgístic, ecològic i cultural.

Garanteix un equilibri territorial i ambiental als cent
municipis del seu àmbit geogràfic.

La Xarxa de Parcs Naturals
Biodiversitat a dues bandes

Treure’n tot el profit

Una població vegetal i faunística diversa i abundant.

Fer-ho serà fàcil, tant si es tracta d’una passejada improvisada
com si preferiu una estada plena d’activitats programades.

La proximitat del mar i el contrast tèrmic entre els vessants
obacs i solells propicien una gran varietat d’espècies.

El Parc posa al vostre abast una gran xarxa d’equipaments
i programes que us permetran conèixer-lo millor i gaudir de
tot el que s’hi pot fer.

Els ecosistemes del Montnegre i el Corredor estan
condicionats pel clima, pel relleu i per una secular
activitat humana. Al cantó litoral predominen les
pinedes i els alzinars amb roures i sureres. Els
vessants interiors, antigament poblats per una
vegetació més humida de roures i altres caducifolis,
han estat replantats tradicionalment amb castanyer.
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Aquesta varietat d’ambients permet un poblament
faunístic de gran diversitat. Hi ha espècies
boscanes mediterrànies, com ara la geneta, la rata
cellarda o l’esquirol, i animals propis d’ambients
centreeuropeus, com el gorjablanc, el talpó roig, la
becada… Els milers d’insectes i altres invertebrats,
rèptils, ocells de tota mena i petits mamífers
afavoreixen la presència de depredadors com l’àliga
marcenca, l’aligot, la serp verda i el llangardaix.

El Parc del Montnegre i el Corredor té diversos centres
i punts d’informació i documentació estratègicament
ubicats, a més a més de nombrosos itineraris
senyalitzats, passejades guiades, rutes teatralitzades
inclusives, equipaments pedagògics i culturals,
allotjaments rurals, àrees d’esplai i d’acampada,
exposicions temporals, publicacions i audiovisuals.

Dòlmens, esglésies i masies

El medi i la vida

Trobareu diferents testimonis de l’assentament humà.

Una bona combinació de natura i activitat humana.

Com a zona de pas, els intercanvis i les activitats
econòmiques han caracteritzat el seu desenvolupament.

L’aprofitament del bosc ha estat i és l’activitat econòmica
més important d’aquestes muntanyes.

Testimoni de l’antiguitat dels poblaments són els
dòlmens de Pedra Gentil, de Ca l’Arenes i les restes
d’assentaments ibèrics als poblats del turó del Vent
i del puig del Castell.
A tot el Parc podeu trobar construccions
arquitectònicament notables, com ara l’església de
Sant Cristòfol (documentada el 1025), Sant Martí de
Montnegre (citada el s. xiv) o el santuari del Corredor,
anomenat ermita l’any 1544.
La colonització agrícola posterior es reflecteix en els
més de dos-cents masos que poblen la fesomia del
paisatge, entre els quals sobresurten Can Pradell de la
Serra, Can Bosc i Ca l’Oller de Fuirosos.

Les formes d’explotació d’aquest recurs natural han estat
molt variades i, amb el temps, s’han hagut de reinventar.
Si bé s’han abandonat antics usos com el carboneig
o l’aprofitament del castanyer per a bótes i embalatges,
se segueixen obtenint bones produccions de suro, llenya
d’alzina, pinyons del pi pinyer i fusta de les plantacions
de ribera. La demanda de biomassa com a font
d’energia renovable ha suposat darrerament un incentiu
a l’activitat forestal. El bosc també l’aprofiten alguns
ramats de xais i cabres que contribueixen al manteniment
dels pocs espais oberts, de gran importància per a la
conservació i la prevenció d’incendis.
Per cobrir la demanda de serveis culturals, educatius
i de lleure, diversos masos han estat reconvertits en
equipaments pedagògics, de turisme rural o restaurants.
En trobareu d’adherits al programa «Parc a taula», que
us permetrà gaudir de la millor cuina amb productes
d’aquest territori.

També s’hi organitzen tallers i activitats d’educació
ambiental i programes lúdics i culturals com ara el «Viu
el parc» i «Poesia als parcs. Lletres i paisatges» que se
sumen al programa pedagògic «Coneguem els nostres
parcs»; tot un ventall de propostes per descobrir i fruir
del medi natural, sempre de manera respectuosa.
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OBSERVACIONS:
El túmul lateral està
encerclat per un cromlec
(formació de pedres
clavades al sòl en forma
circular o el·líptica, voltant
un terreny).

2

Descobert el 1997, va ser restaurat entre 2006
i 2007. Conserva la cambra, l’enllosat i una
coberta, així com la llosa que segellava l’entrada.
És una de les joies del Megalític del Parc,
conjuntament amb la Pedra Gentil, la Pedra
Arca, les lloses del Trull o la Pedra Llarga.
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Nom evocador dels ritus pagans que durant segles
han tingut lloc sota aquestes pedres antigues i úniques.
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Testimoni impassible, aquest sepulcre megalític
revela costums de fa més de 5.000 anys.

Dolmen
de Pedra Gentil

Santuari
del Corredor

OBSERVACIONS:
Des del dolmen i en
dies clars es poden
observar els massissos
de Sant Llorenç del Munt
i la Mola, així com el
Montseny.

El dolmen es coneix gràcies a l’erudició de
Josep Pradell, qui el restaurà l’any 1855 i li
donà l’aspecte de taula que es pot veure avui
dia. La seva imatge ha estat publicada en
nombroses obres divulgatives com un exemple
típic de dolmen en forma de taula, però que no
correspon a cap tipologia concreta coneguda.
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Principal icona del Parc, des de la seva talaia
comparteix amb el visitant panoràmiques de 360 graus.

Carena
del Montnegre

Un refugi extrem per a alguns ecosistemes de muntanya
mitjana i amb una gran diversitat d’espècies.

OBSERVACIONS:
A banda de les vistes,
destaquen el gran
campanar de planta
quadrada, l’església
d’estil gòtic tardà i el
bonic retaule plateresc.

Antigament, aquest santuari havia tingut molt
ressò entre els pobles propers de les comarques
del Maresme i el Vallès. Actualment, encara s’hi
celebren aplecs en dies assenyalats. És punt de
partida de nombroses caminades i conté un dels
principals centres d’informació del Parc.

Vall de la riera de Pineda
i Sant Pere de Riu

© Arxiu XPN
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Dolmen
de Ca l’Arenes

© Andoni Canela
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OBSERVACIONS:
En aquests boscos abunda
la roureda, dominada pel
roure de fulla gran i amb
una forta presència del
roure africà, molt escàs a
Catalunya.
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Hortsavinyà

L’antic poble d’Hortsavinyà disposava d’església, escola,
cementiri i rectoria. Fins al 1930 tenia ajuntament propi.

© Arxiu XPN
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Protegida dels vents del nord, la vall bressola un ric
mostrari de vegetació d’ambients humits i frescos.

L’alt grau d’humitat i el sòl ric afavoreixen un
ecosistema singular. Un bon exemple és a la
capçalera del sot gran de Can Preses, a prop
de la carena, on gràcies a les boires careneres
freqüents un clap excepcional de faigs sobreviu
fora de la seva àrea de distribució habitual.

OBSERVACIONS:
La riera de Pineda
connecta les derivacions
del Montnegre amb la
plana Litoral i té una funció
important com a corredor
biològic i paisatgístic.
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Seguint el curs de la riera, trobareu un grapat
de masies, alguna tan remarcable com la de Can
Cànovas. L’aqüeducte de Can Cua, la torre de Sant
Jaume, l’església de Sant Pere de Riu o el molí i el
forn de calç de Can Marquès són sorpreses que
descobrireu dins d’aquesta vall amable.

OBSERVACIONS:
El document més antic en
què s’esmenta Hortsavinyà
és de l’any 1101. L’església
parroquial de Santa Eulàlia,
posteriorment consagrada
també a sant Llop, està
documentada des del 1080.

Sant Martí
de Montnegre

Accessos

Racó encisador des del qual s’albira una panoràmica
privilegiada del massís del Montseny.

CARRETERA
AP-7 (Autopista del Mediterrani)
C-32 (Autopista del Maresme)
C-60 (Autovia de Mataró a Granollers)
N-II (Carretera de Madrid a la Jonquera)
C-35 (Carretera de Granollers a Hostalric)
C-61 (Carretera d’Arenys de Mar a Sant Celoni)
AUTOBÚS
Sagalés. Tel. 902 130 014
Línia Arenys de Munt - Sant Celoni.
Parades a Arenys de Munt, Vallgorguina
i Sant Celoni.
Línia Urbanització Can Massuet - el Far
- Llinars del Vallès. Parades a Llinars del
Vallès i Can Massuet.
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OFICINA DEL PARC
Església, 13, 2n. 08471 Vallgorguina
Tel. 938 679 452
p.montnegre@diba.cat
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Can Bosc

OBSERVACIONS:
La masia llueix una remarcable porta dovellada (les
dovelles són cadascun dels
blocs de pedra que formen
l’arcada de la porta).

Es tracta d’una de les masies més importants
del Parc i la comarca del Maresme. Formada per
una casa principal de quatre plantes i dos edificis
auxiliars, va ser aixecada el 1565. Conserva
intactes el seu aspecte sòlid i una gran riquesa
de detalls arquitectònics.
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Exemple magnífic d’una indústria ja extingida
que mostra l’enginy de les tecnologies antigues.
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Aquesta construcció imponent roman immutable
i orgullosa dels seus quatre segles d’història.

Pou de glaç
de Canyamars

Vall
d’Olzinelles

Frondosa i poc freqüentada, aquesta vall amagada conserva
algunes de les sorpreses més interessants del Parc.

OBSERVACIONS:
L’aigua de la riera es
desviava cap a unes basses
properes, d’on s’extreia quan
estava gelada. Un cop tallat
el gel s’emmagatzemava a
l’interior del pou.

La primera referència documental del pou de
glaç de Canyamars és dels anys 1770 i 1780, tot
i que els estudiosos consideren que ja existia al
segle xvii. Es va edificar dins la propietat de Can
Galzeran, actual masia de Can Prats, en una
obaga de la vall de la riera de Rupit.

© Arxiu XPN
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FERROCARRIL
Renfe. Tel. 902 240 202
Línia R1 (Molins de Rei - MaçanetMassanes per la costa). Parades a Mataró,
Pineda de Mar, Canet de Mar, Arenys de Munt
i Tordera.
Línia R2 (Sant Vicenç de Calders Maçanet-Massanes per l’interior). Parades
a Llinars del Vallès i Sant Celoni.
mobilitat.gencat.cat

Equipaments

Aquest petit nucli està format per l’església de
Sant Martí, la rectoria, Ca l’Auladell i l’Hostal.
L’ermita es troba envoltada d’un jardí amb
espècies monumentals de gran alçada. El lloc
sol ser prou solitari i convida al recolliment
i a la contemplació del seu bell entorn.

© Arxiu XPN

OBSERVACIONS:
L’església, documentada
l’any 998, va ser
rehabilitada al segle xiv i,
finalment, al segle xviii va
ser aixecada l’edificació
actual.

A l’actual veïnat d’Hortsavinyà, hi ha l’església
de Sant Llop i el darrer forn de calç que es
conserva sencer a tot el massís. Es poden
visitar les alzines centenàries de Can Portell,
una de les quals fou partida per un llamp. S’hi
troba també un centre d’informació del Parc.

OBSERVACIONS:
En els forns de pega s’obtenia
aquest producte mitjançant
la combustió lenta de la
fusta de pi. Tenia moltes
utilitats: enllumenat, pintures,
impermeabilització...

En aquests paratges hi ha la senyorial masia de
Can Valls, formada per un conjunt d’edificacions
que inclouen una capella, i també Ca l’Agustí,
documentada des del segle xiv. També hi
trobareu els forns de pega amb inscripcions dels
segles ix i x.

CENTRES I PUNTS D’INFORMACIÓ
Centre d’Informació d’Arenys de Munt
Parc de Can Jalpí (la Central)
Tel. 931 160 030
Centre d’Informació d’Hortsavinyà
Veïnat d’Hortsavinyà (Tordera)
Tel. 937 443 327
Centre d’Informació de Sant Cebrià de
Vallalta
Miquel Martí i Pol, 2
Tel. 937 630 822
Centre d’Informació de Vallgorguina
Església, 13
Tel. 938 679 332
Centre d’Informació del Santuari del
Corredor
Recinte del santuari del Corredor (Dosrius)
Tel. 937 434 367
Punt d’Informació a l’Oficina de Turisme
de Sant Celoni
Major, 53
Tel. 938 670 171
Punt d’Informació de Fogars de la Selva
Pl. Serra de Marina, s/n
Tel. 937 644 288
Punt d’Informació de Sant Iscle de
Vallalta
Escoles, 2, bxs.
Tel. 937 946 005
Punt d’Informació del Mercat de
Tordera
Mercat de Tordera

ALTRES EQUIPAMENTS
Centre de Documentació del Parc del
Montnegre i el Corredor. Mataró
Can Boet, Pablo Iglesias, 83
Tel. 937 582 206
Centre de Documentació del Parc del
Montnegre i el Corredor. Sant Celoni
Parc de la Rectoria Vella, s/n
Tel. 938 641 213
Àrea d’esplai d’Hortsavinyà
Pista forestal de Tordera a Calella de Mar
Tel. 937 443 327
Àrea d’esplai del Corredor
Pista forestal de Can Bordoi (Llinars del Vallès)
a Vallgorguina
Tel. 938 412 917
Campament juvenil El Solell del Corredor
Pista forestal de Can Bordoi (Llinars del Vallès)
a Vallgorguina
Tel. 938 412 917 | 686 810 608
Escola de Natura del Corredor
Ca l’Arenes (Dosrius)
Tel. 937 955 405
Museu de Mataró
Carreró, 17-19
Tel. 937 582 401
Rectoria Vella de Sant Celoni
Parc de la Rectoria Vella, s/n
Tel. 938 675 642
Allotjament rural Masia Can Pica
Veïnat d’Hortsavinyà, 4 (Tordera)
Tel. 937 630 858
Podeu consultar els horaris i serveis
dels equipaments del Parc a:
parcs.diba.cat/web/montnegre

