
Sant Marçal pels Terrers

El coll de Sant Marçal i les vistes panoràmiques dels Pirineus que 
ens ofereix. 

Descobrir els masos tradicionals del Montseny.

El naixement de la Tordera a la font Bona.

PUNTS 
FORTS DE 
LA RUTA

Altitud mínima   781 m  

Altitud màxima   1090 m     

Punt de sortida / arribada   Càmping Les Illes

Població   Montseny

Exigència física   Fàcil

Temps total efectiu   2:00 h     

Distància total   7,9 km     

Desnivell acumulat   380 m     

Ruta circular que ens porta fins a un dels indrets més 
emblemàtics del Montseny, l’antic monestir de Sant Marçal, 
des d’on gaudim de molt bones vistes.

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 la font de les 

Nàiades, nom que ens recorda les antigues nimfes de la mitologia grega relacionades amb l’aigua. 

Agafem la pista que surt a l’esquerra, iniciant ja la pujada.

Passats uns 600 m, deixem a l’esquerra les restes de l’antiga serradora de la fabriqueta d’en Tolín i 

continuem recte, seguint els senyals de la ruta de la “Tourdera”. Creuem el riu Tordera -ple de verns- 

i, sense deixar mai la pista principal, anem guanyant alçada. Deixem enrere una primera pista que 

surt a mà dreta i, a la segona bifurcació, just sota d’un gran roure, deixem la pista principal i girem 

a mà dreta. Aquesta pista avança entre antigues feixes ara abandonades fins al mas dels Terrers, 

format per una gran edificació principal i un petit paller annex.

Des dels Terrers, continuem endavant per la pista. Fem un darrer gir a l’esquerra i enllacem amb el 

camí per on passa el GR 5-2, que nosaltres prenem cap a l’esquerra. Arribem a les runes d’una antiga 

serradora i a la casa restaurada del Puig, avui un alberg de recerca. La pista ens porta, sempre recte, 

fins al coll de Sant Marçal, on val la pena creuar la carretera fins a la Taula dels Tres Bisbes, punt 

on conflueixen els bisbats de Terrassa, Vic i Girona i on es deia que es podien reunir els tres bisbes 

sense que deixessin els seus territoris. Des d’aquí observem una panoràmica magnífica dels Pirineus.

Retornem fins al monestir de Sant Marçal, del segle XI. Des de davant mateix del monestir surt la 

pista que davalla fins a la font Bona. Aquest indret, considerat l’inici del riu Tordera, durant el segle 

XIX i primers del XX fou un concorregut lloc de visita per aquells que volien curar les seves malalties 

o que cercaven un espai de repòs. El camí que seguim de baixada torna a ser una oportunitat per 

descobrir la varietat d’arbres que viuen en aquest indret, podem observar fagedes, roures, castanyers 

i til•lers o verns als espais fluvials.

Seguint sempre el camí principal i les marques de la ruta de la Tourdera, 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.

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 957 m 1,8 km

        els Terrers 977 m 2,5 km

        el Puig 1070 m 3,5 km

        Sant Marçal 1090 m 4,2 km

        Font Bona 1080 m 4,5 km

        Càmping Les Illes 781 m 7,9 km
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PERFIL ALTIMÈTRIC DE LA RUTA

1

sentit de la ruta
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inici/final de la ruta

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.


