Fitxa excursió SECCIÓ DE MUNTANYA La Massa CCV

Indret: Canyamars - Can Vallalta - El Montalt –

Data: 26 març 2017

Creu de Rupit – Canyamars (el Corredor)
Temps aproximació amb cotxe:

Temps de caminar (orientatiu):

30 minuts (Vilassar de Dalt – Canyamars)
Grau de dificultat: moderat

4hores
Desnivell: 582 metres

Responsables i telèfon de contacte:
Jaume Roigé (Centre Excursionista de Dosrius) 662174787
Horari:
-

aparcament de La Quintana de Vilassar de Dalt a ¼ de 9 del matí

-

plaça de la Germandat de Canyamars a les 9 del matí del 26 de març

Material:








Aigua, esmorzar, calçat còmode per caminarparavent
botes
cantimplora
entrepà per esmorzar
bastons per caminar
capalina
guants

Itinerari:

Ruta que comença a Canyamars i enfila la carena que ens durà a Can Vallalta. En
aquest punt les vistes i la tranquil·litat d'un indret poc transitat compensarà l'esforç
d'arribar-hi. D'aquí descendim a la vall de Can Rimbles per tornar a enfilar cap a la pista
que uneix Can Bruguera i el Corredor. Després d'una forta pujada arribem a la pista on
trobarem la cruïlla de camins que venen de Llavaneres. D'aquest punt surt la pista que
ens portarà al Montalt. L’ascensió té rampes dures i curtes combinades amb trams
planers que permeten recuperar l'alè. Una mica abans d'agafar el corriol que ens durà al
cim del Montalt, ens desviem uns metres fins un mirador amb vistes impressionants de la
serra del Corredor, Montserrat, la Mola...
Vistes de postals sobre la costa maresmenca és el que ens trobarem al cim del Montalt.
El corriol per on descendirem fins a la ferradura presenta dificultats, cal estar atent. De la
Ferradura a Rupit i d'aquí fins a Canyamars, la tornada serà per pista ampla i sense
dificultats. Una mica abans d'arribar a Canyamars ens trobarem l'imponent Pou de Glaç.
Nº assistents: 19

Valoració: volteta pel parc del Corredor des de Canyamars
amb els amics del centre excursionista de Dosrius

