
Montbarbat – Serralada Litoral– Maresme/La Selva 
 
 
Data: Dimarts 18 de desembre de 2018 
  
Participants (8): Joan Gassol, Pere López, Josep Mariné, Joan Marquès, 
Sisco Anguera, Joan Maria Boada, Joan Aubia i Toni Coll. 
  
Ascensions: Montbarbat (328m.). 
 
Distància: 8,1 quilòmetres Desnivell: net 220m. i acumulat+ 280m.  
Temps: Efectiu 02:40 hores. Total 04:20 hores. 
  
Aproximació i Descripció: Trobada dels participants a les 07:00h. del matí a 
l’estació de servei d’Altafulla, ens agrupem en dos cotxes, prenem  la AP-7 i 
anem cap a Maçanet de la Seva, C-35, N-ll i urbanització Montbarbat, carrers 
St. Pere, St. Pau, St. Albert i St. Màrius. Deixem aparcats els vehicles, anem a 
prendre un cafè amb llet, i tot seguit ens equipem per l’excursió.  
 

 
Bosc de Can Llagostera 

 
Capçalera Valldemaria 

 
El dia es presenta franc, amb força llum, poca nuvolositat, i amb lleu frescor. 
Els camins i senders ofereixen un aspecte ocre sorrenc amb clapes d’argila 
blanquinosa com el caolí. L’herbei i la molsa que encatifa el sòl llueixen 
rutilants els seus colors gràcies a la humitat mantinguda per les pluges 
d’enguany. Un altre aspecte singular d’aquest paisatge el donen les alzines 
sureres, vestides unes amb la voluminosa escorça i d’altres despullades 
després de l’extracció del suro. 

 

 
Alzina amb el suro extret 

 
Cruïlla Plans Molló de Termes 



A les 09:20h. iniciem la caminada i ja trobem vora el camí grans exemplars 

d’alzines sureres, anem baixant fins la llera de la riera de Valldemaria, la 

creuem i comencem a pujar fins arribar als plans i a la cruïlla de la Fita del 

Molló de Termes (Lloret/Tordera-1890). Aleshores continuem pujant pel camí 

de l’esquerra, que condueix al Poblat Íber de Montbarbat situat vora el cim de la 

muntanya. 

 
Poblat íber de Montbarbat 

 
Muralla S.IVaC. 

 

Assolim el turó amb les restes del poblat a les 10:45h., primerament esmorzem 

i tot seguit recorrem aquest lloc estratègic que domina visualment tota la 

depressió de la comarca de la Selva i bona part de les muntanyes que 

l’envolten: Montseny, Guilleries i Collsacabra.  La muralla que l’envolta té un 

gruix de 1,20-1,50 metres, data del S.IV aC., té un perímetre de 370m. i  

conserva gran part del basament amb les pedres molt ben encaixades. 

 
Cim Montbarbat 

 
Torreta de Vigilància Forestal 

 

En el punt més alt, una torreta de vigilància forestal ocupa la superfície del cim. 

Ens hi fem la foto de record i a les 11:20h. abandonem aquesta històrica talaia i 

anem baixant pel camí de Lloret. Recorrem uns tres-cents metres, passem per 

una bifurcació vora una cadena, continuem direcció Lloret uns dos-cents 

metres més i vora un vell molló de terme (Maçanet/Lloret)  trobem el Dolmen de 

Montbarbat, fem unes fotos i retornem a la cruïlla de la cadena per on havíem 

passat anteriorment. 



 
Camí de Maçanet-Lloret 

 
Dolmen de Montbarbat 

 
Pineda de les Masies de  Lloret 

 
Camagrocs 

 

A les 11:45h. continuem davallant direcció a Maçanet, el sender discorre pel 

mig de la ufanosa Pineda de les Masies de Lloret, curulla de falgueres, molses i 

camagrocs. Aquest bolet anomenat també rossinyolic o moixernó de bosc 

sovinteja preferentment en pinedes, formant extenses colònies, se’l troba a 

partir de setembre fins ben entrat l’hivern, és comestible i apreciat més com a 

condiment que com acompanyament, degut a la seva carn minsa. Passem una 

bona estona recollint-ne i omplint totes les bosses de que disposem. 

Xino-xano ens apropem a la urbanització de Montbarbat, passem a frec del 

gran dipòsit de subministrament d’aigua i a quarts de dues del migdia arribem 

al cotxe. 

Fotos: Joan Aubia, Pere López i Toni Coll i Ressenya: Toni Coll 


