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J'ai trouvé cet article qui pourrait t'intéresser.
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Els colors del Montnegre

TRAVESSA INTEGRAL DEL PARC DEL MONTNEGRE, ENTRE CANET DE MAR I SANT
CELONI

SERGI FERNÁNDEZ TOLOSA

El circuit travessa pobles i senders naturals. SERGI FERNÁNDEZ TOLOSA

Travessar a peu el Montnegre és descobrir l'encant del bosc mediterrani, dels seus verds perennes just al costat del blau de la mar, de
les seves pinedes de pi pinyer i pi blanc que poc més enllà cedeixen protagonisme als alzinars, rouredes i suredes típics de la Serralada
Litoral. També és deixar-se sorprendre a cada pas, en cada estació, quan entrem en zones més obagues, de caràcter atlàntic, on els
faigs, castanyers i avellaners basteixen un passadís vegetal interminable. El GR-5 ens guia en aquest viatge.

Adéu, Mediterrani

La ruta comença a Canet de Mar, població costanera que té el seu origen al segle XV com a barri mariner de Sant Iscle de Vallalta. Des
de l'estació de la Renfe, ens dirigim cap al centre del poble per la riera de Sant Domènec, una rambla de vianants que marxa
perpendicular al mar, en direcció a les muntanyes. De seguida topem amb diversos edificis singulars, com la Casa Roura, obra de
l'arquitecte modernista Lluís Domènech i Montaner, on actualment hi ha un restaurant. Uns carrers més enllà, al xamfrà entre les rieres
de Gavarra i Buscarons, hi ha la Casa Domènech, projectada pel mateix arquitecte per allotjar la seva nombrosa família va tenir vuit fills i
que avui acull una part de la casa museu dedicada a la vida i l'obra del seu constructor (per visitar-la, consulteu horaris i preus al web
casamuseu.canetdemar.org). La ruta segueix sempre recta, per la mateixa riera, que canvia de nom diverses vegades i ens porta fins al
llindar del poble pel carrer Dr. Marià Serra, al final del qual trobem els primers senyals del GR-5 (blancs i vermells), que marxen per una
pista que passa sota el faraònic viaducte de l'autopista i, poc després, pel costat del monumental castell de Santa Florentina (visites
guiades trucant al 609 813 339).

Superat el castell, al km 1,3, el GR-5 vira de seguida cap a l'esquerra per un camí estret, i comença a pujar cap a la serra pel camí del
coll Safiguera. Ja som a dins del bosc.

Boscos i més boscos

Sempre per camins ben trepitjats i alguns trams de pista forestal, assolim el primer coll de l'excursió i iniciem el corresponent descens.
Abans, però, podrem gaudir d'una esplèndida panoràmica de la mar Mediterrània des del mirador de Pedracastell, també conegut com a
creu de Canet, situat a 287 metres sobre el nivell del mar.

Una vegada a Sant Iscle de Vallalta (km 5), travessem el poble seguint els senyals blancs i vermells. La ruta visita la Salut i continua
avançant pel bosc, sempre a través de pistes amples que de mica en mica comencen a inclinar-se i fer-nos guanyar altitud. A partir del
km 10,5, el GR-5 dóna pas a un sector més físic
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