SECCIÓ EXCURSIONISME I SENDERISME

De Caldetes a Llavaneres passant pel Montalt
( 595 m)-Montnegre, El Corredor
Fitxa tècnica de l’activitat
Responsable Marina Torres
Telf 696659978
Data Diumenge
10febrer 2019
Lloc Pl. Santa
Magdalena
(Ajuntament)
Transport Autocar
Hora sortida 8 h
Sortida llarga

Sortida
curta

Preus
Membres CEE
i UEC

14 €

No membres

17€

Menors de 10

10€

Cal llicència federativa
modalitat A.
Cost per un dia: 4,5 €
MOLT IMPORTANT :Reserva de
plaça fins dimecres abans de
l’excursió

No hi ha

17Km
5,5-6 hores
sense
comptar
parades
665m
600m
Cartografia
Recorregut llarg: plano Alpina Montnegre-Corredor
St. Francesc Xavier, 5-7 Tel. 93 473 39 09 08950
Esplugues de Llobregat
secretaria@esplugaviva.cat
www.centreexcursionistaesplugues.cat

Informació de la sortida
Començarem l’excursió en la platja de Caldetes des d’on pujarem per la riera fins a creuar per sota de l’autopista Un
cop aquí, continuarem per la riera de Torrentbó uns 3 Km. Des d’aquí anirem pujant, més suaument, fins arribar a un
pla on hi ha un edifici i uns jocs infantils que semblen abandonats. Seguirem la pujada , ara per una pista i vorejarem
una bassa i un hort. Just en aquest punt gaudirem d’unes molt bones vistes.
Una mica més endavant , deixarem la pista i agafarem un sender que ens portarà fins al cim del Montalt, muntanya de
590 m. d’altitud.
Després baixarem del Montalt per un altre sender força pronunciat durant una hora aproximadament fins arribar al
GR83 ( que va de Mataró al Canigó),. Cal comptar que el tram del sender per baixar de Montalt fins al Gr83 està en mal
estat. Aquest GR83 el deixarem més endavant per anar en direcció a Llavaneres pel Camí Rural de Can Cabot de Munt.
Finalitzarem la ruta al poble de Llavaneres, i com ja hem dit al principi tota aquesta ruta és fàcil excepte la baixada del
Montalt.
Cal comptar que si veiem que en el Pont del Climent ens adonéssim que fem tard, podríem acabar l’excursió a Vilada,
que estaria a poc més d’un Km.

Material i recomanacions
Bon calçat, cantimplora , crema solar, gorra, roba d´hivern, bastons plegables, menjar per el migdia.
A la plana web teniu document on us amplia el tema de material...
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