
Sant Marçal i el vessant oest de 
les Agudes

La tranquil•litat de Sant Marçal. 

Admirar la diversitat natural del massís del Montseny.

Les rieres que alimenten el naixement de la Tordera.

PUNTS 
FORTS DE 
LA RUTA

Altitud mínima   781m  

Altitud màxima   1090 m     

Punt de sortida / arribada   Càmping Les Illes

Població   Montseny

Exigència física   Fàcil

Temps total efectiu   3:00 h     

Distància total   10,3 km     

Desnivell acumulat   501 m     

Ruta circular que ens descobreix els meravellosos indrets 
i paisatges del vessant oest de les Agudes, al massís del 
Montseny.

Continguts i disseny:
www.rutespirineus.catTelèfon servei d’emergències: 112

Comencem l’itinerari a l’entrada del Càmping Les Illes, on podem refrescar-nos a l’agradable font 

de les Nàiades, nom que ens remet a les antigues nimfes de la mitologia grega relacionades amb 

l’aigua.

Agafem la pista que surt a l’esquerra, iniciant la pujada. Al cap d’uns 600 m, deixem a l’esquerra 

les restes de l’antiga serradora de la fabriqueta d’en Tolín i continuem recte, seguint sempre els 

senyals de la ruta de la “Tourdera”. Creuem el riu Tordera i, sense deixar mai la pista principal, anem 

guanyant alçada. Deixem enrere dues pistes que surten a mà dreta i continuem pujant per la pista 

principal fins a la font Bona. Un pedró amb un poema de Guerau de Liost ens acompanya en aquest 

sensacional espai enmig d’una fageda i de majestuosos til•lers.

Seguim fins al vell monestir de Sant Marçal, del segle XI però on ja no hi resideix cap monjo des 

del segle XVII. Continuem per la pista en direcció al Puig, avançant just per sobre de Sant Marçal 

i  per on també hi passa el GR 5-2. Arribem a l’antic mas reformat del Puig i a les restes d’una 

antiga serradora. Al cap d’uns 500 m arribem a la Creu d’en Picarín. Seguim per la pista a través de 

magnífiques fagedes, tot resseguint les entrades dels diferents torrents que nodreixen el naixement 

de la Tordera. Passat el Sot del Pedreguer, deixem el GR 5-2 -que s’enfila cap a l’esquerra- i seguim 

recte per la pista fins que arribem a la Pedreguera Gran, espai ple de pedres dipositades per la 

gravetat.

Des d’aquest punt surt una pista cap a la dreta per on seguim el camí de baixada. Arribem a un 

primer creuament, que prenem cap a la dreta i, poc després, un altre creuament cap a l’esquerra. 

Tornem a girar cap a la dreta seguint la baixada en zig-zag. Després ens trobem una desviació 

de camins, prenem el de la dreta i deixem de banda el de l’esquerra que baixa. Les següents dos 

desviacions les prenem a l’esquerra i acabem creuant la Tordera. Arribem de nou a la pista principal 

de Sant Marçal, que prenem a l’esquerra i retornem al Càmping Les Illes.

Càmping Les Illes
Carretera BV-5301, km 20 
08469 Montseny (Barcelona)
Tel: +34 93 847 32 04 
campinglesilles@gmail.com I www.lesillesmontseny.es
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Aquest croquis aproximat amb l’itinerari de la ruta ha estat creat a partir del mapa “Mapa topogràfic de Catalunya 1:25.000.” propietat 
de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible a www.icgc.cat.

PERFIL ALTIMÈTRIC DE LA RUTA

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Altura Distància

        Càmping Les Illes 781 m 0,0 km

        Fabriqueta d’en Tolín 820 m 0,6 km

        Creuament camins 924 m 1,5 km

        Font Bona 1080 m 3,4 km

        Sant Marçal 1090 m 3,6 km

        el Puig 1070 m 4,3 km

        Creu d’en Picarín 1020 m 4,7 km

        Pedreguera Gran 1048 m 6,7 km

        la Tordera 898 m 8,3 km

        Càmping Les Illes 781 m 10,3 km
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Aquest itinerari és ciclable en el 100% del seu recorregut. No obstant, per les 

característiques de l’orografia i els forts pendents, cal valorar adequadament per a 

cada persona i/o grup la seva idoneïtat per fer-lo amb bicicleta o a peu.


