
                                                                
 

 

 

 

 

 
 

 

Que hem de dir del massís del Montseny que no 

sapiguem tots plegats? Tot i així el Parc Natural del 

Montseny (reserva de la Biosfera), destaca no només 

pel seu patrimoni natural, sinó també pel seu 

patrimoni immaterial, ple d’històries, llegendes i 

tradicions, i el patrimoni arquitectònic, amb capelles, 

ermites, torres i castells. 

Tres propostes:  

 

Com de costum farem dues excursions: 

 

Curta: amb el següent recorregut Sta. M. de 

Palautordera – St. Esteve de Palautordera - 

Sta. Magdalena i Mosqueroles amb una durada de una hora i mitja i un desnivell de 180 m. 

Visitarem la masia - museu de la Mariona. L’autocar ens recollirà i ens portarà a la Costa del 

Montseny on podrem visitar l’església i dinar.  

 

Llarga; mateix recorregut que la curta, per a continuació pujar a La Costa del Montseny passant per can Riera 

de Ciuret amb una durada de tres hores i un desnivell de 450 m. I si ho trobem curt podem 

continuar fins al poble de Montseny. 

 

Equipament: l’habitual de  muntanya: bon calçat, roba d’abric, capelina, aigua, gorra, crema solar ( per si de 

cas tinguem un dia de sol), ulleres de sol, ganyips, roba de recanvi, etc.  

 

Inscripcions: a la sauna o bé per correu electrònic: clicant aquí.  

 

 

 

Nota important: Es recorda a tots els participants a les excursions que les responsabilitats, tan sobre els danys propis com aliens 

que se’n derivin de la pràctica d’aquest esport, les assumeix cadascú. Us recordem que es cobrarà un suplement de 5€ a aquells 

que no estiguin assegurats a través del CEC, federats, etc. 
 

 

 
Dades informatives: 

Hora de sortida   Lloc:  

07:45 CNB 

07:50 Pl. Pau Vila (sentit nord) per aquells que vingueu amb metro, parada Barceloneta. 

08:00 Vil·la Olímpica, davant del McDonald’s (sentit nord) 

Medi de transport:  Autocar. (BCN – Sta. M. de Palautordera).  
Duració del viatge:   1,5 h aprox. 

Restaurant:   La Costa del Montseny.  
Preu : 40€  
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