
 Montalt 597 m. (Maresme) 
 
Cim: Montalt. 
Data: Dimarts 05 de febrer de 2019. 
Participants (5): Joan Maria Boada, Joan Gassol, Josep Mariné, Toni Coll i 
Pere López. 
Inici: Parc de la Font de la Llorita a Sant Andreu de Llavaneres. 
Final: Parc de la Font de la Llorita a Sant Andreu de Llavaneres. 
Circular: Si. 
Temps real: 03:41 hores. 
Temps total: 05:00 hores. 
Desnivell: 471 metres. 
Desnivell acumulat: 547 metres. 
Distància: 14,7 quilòmetres. 
Dificultat: Fàcil. 
 
Avui som a Sant Andreu de Llavaneres, volem fer el cim Montalt de 597 metres, 
un cim que es troba a la serra Polseruda, al Maresme i  a prop de Mataró. 
 
Deixem el cotxe a una zona de pàrquing al costat del Parc de la font Llorita. 
 

 
  Entrada al Parc de la Font Llorita.               Font Llorita.                
 
Comencem a caminar quan són les 09:15 hores del matí i ho fem seguint un 
camí a l’entrada del parc, i deixant el barranc de Llavaneres a la nostra dreta, 
és el camí de Can Cabot d’Amunt o camí de les masies de Llavaneres. 
 
En uns deu minuts som a la font de la Llorita, seguin amunt creuant el barranc, 
però de seguida el tornem a creuar per agafar un camí cimentat amunt. 
 
Aquest camí cimentat ja no el deixarem fins passat el Centre Eqüestre 
Llavaneres, però primer passarem per la masia de Cal Cabot de Baix quan són 
les 09:35 hores. 
 
Tot seguit trobem una pista a la dreta que és el Camí Vell de Cal Montalt, més 
endavant i a l’esquerra surt el camí que porta a la masia Vila Valentina, fins que 
sobre les 09:50 arribem al Centre Eqüestre Llavaneres. 
 



 
   Pujant pel camí de Can Cabot.         Centre Eqüestre Llavaneres. 
 
En aquest punt seguim amunt i a l’esquerra encara per pista cimentada, en deu 
minuts passem pel davant de l’entrada a Les Masies de Llavaneres, ara ja per 
pista de terra en cinc minuts, trobem un encreuament en el que hi ha un pal 
indicador que ens diu, que estem seguint la Ruta de les tres vies, que Sant 
Andreu de Llavaneres es troba a 3,5 quilòmetres, Caldes d’Estrac a 8,7 i Sant 
Vicenç de Montalt a 9,2. 
 
Girem a la dreta en lleugera baixada i de seguida parem a esmorzar una mica. 
 
Estem uns vint minuts i quan són dos quarts d’onze tornem a seguir per la pista 
per la que hi anàvem. 
 

 
Entrada a Les Masies de Llavaneres.      Parada per esmorzar. 
 
Un quart d’hora més tard trobem una pista, l’agafem a la dreta, però de seguida 
trobem un corriol a l’esquerra el qual seguim amunt, són tres quarts d’onze i a 
mà dreta tenim Can Montalt. 
 
Quan s’acaba el corriol trobem una pista i la seguim cap a la dreta, fins que 
sobre les 11:07 hores arribem al Coll de la Ferradura. 
 
En aquest punt deixem la pista que marxa tant a dreta com esquerra i agafem 
un camí que puja en diagonal cap a l’esquerra. 
 
És un camí que puja molt dret i requereix una mica d’esforç, però no dura gaire, 
una mitja hora, i porta directament al cim. 
 



 
           Camí de pujada al cim.                  Fort pendent al camí. 
 
Quan són les 11:35 hores arribem al cim, la vista només la té per un costat, tot 
el demés és bosc que tapa la visió. 
 
Dalt del cim hem contat 15 pessebres, la majoria fets malbé, i unes figures de 
fusta tipus oriental, la veritat que molta gràcia no fa, més aviat sembla brutícia. 
 
Fem les fotos de rigor i quan són les 11:53 hores tornem pel mateix camí de 
pujada fins el Coll de la Ferradura. 
 

 
Cim del Montalt a 597 metres. 

 
En aquest punt girem a la dreta i seguim per la pista per la que hem pujat 
abans, però al arribar al punt on l’havíem agafat, continuem recte i seguim 
davallant per la pista. 
 
Quan són les 12:32 hores ens trobem en un punt amb un cartell que ens diu 
que estem baixant pel camí de la Polseruda, i que estem al punt número 12 de 
les Rutes Saludables. 
 
Un quart d’hora més tard ens desviem uns minuts a l’esquerra per anar a veure 
la Roca de l’Avi, excel·lent mirador sobre la vall i de gran part del recorregut fet. 



 
Roca de l’Avi i Montalt al fons. 

 
Ales 13:11 hores estem al punt número 11 anomenat Les Cadenes. 
 
Vint minuts més tard estem baixant pel camí Caringol i ens trobem a l’entrada 
de can Lloreda. 
 
Més endavant passem pel camí Fondo, passem entre parets de tres i quatre 
metres d’alçada i com que són d’arenosa sembla com si s’anessin a desfer i 
caure damunt nostre d’un moment a l’altre. 
 

 
        Passant pel Camí Fondo.                   Entrada al cementiri. 
 
Continuem baixant i quan són les 13:45 hores som davant del cementiri de 
Sant Andreu de Llavaneres, com que està obert entrem a fer la visita ja que 
dintre es troba l’església de Sant Andreu de Llavaneres de finals del segle XVI. 
 
Quan sortim del cementiri continuem baixant per la pista, però de seguida 
trobem un desviament a l’esquerra que porta a l’ermita de Sant Sebastià. 
 
Girem a l’esquerra i anem a fer la visita de l’ermita, i quan són les 13:57 pugem 
unes escales que ens deixen directament a l’ermita. 



 
      Església de Sant Andreu de             Ermita de Sant Sebastià. 
      Llavaneres. 
 
Fem la visita a l’entorn de l’ermita i tornem a davallar fins el poble, i quan són 
les 14:13 hores tornem a ser al cotxe donant per acabada la sortida d’avui. 
 

 
Mapa de la zona, recorregut amb color carabassa. 

 


