TURÓ D’EN VIVES DES DELS MASOS
ABANDONATS DE VIVES DE LA CORTADA
Introducció a l’itinerari: El Montnegre rep el seu nom de la espessor verda dels seus
boscos de rouredes i savines. Malgrat que altes zones del vessant sud s’han vist
poblades per urbanitzacions de dubtosa qualitat, alguna d’elles il·legals i amb
mancances greus d’urbanisme, el conjunt de la serra continua essent una capa espessa
de bosc mediterrani, antuvi poblada per primitius bosquerols i carboners i ara farcida de
pistes forestals. Malgrat la proliferació de pistes i la proximitat als nuclis de població de
la costa del Maresme a llevant i de Sant Celoni per ponent, el Montnegre continua
essent una muntanya relativament poc visitada per l’excursionista, veritable santuari de
pau, on els porcs senglars campen com volen.
Presentem una excursió curta, justeta per conèixer
el cor del Montnegre després d’una breu visita. A
la part alta la vegetació canvia i trobem castanyers
i un bosc més continental que ens recordarà retalls
del proper Montseny. Al cim no te cap encant en
especial, ja que l’espès bosc no ens deixa veure
més enllà dels propers arbres. Val a dir que potser
estem davant del sostre de serralada amb la visió
més limitada de tota Catalunya. No obstant, durant el camí de pujada i baixada, podrem
veure trams de paisatge obert sobre el fons sempre brillant i amb destalls d’argent de la
immensa Mar Mediterrània.
Punts de referència: * Masos abandonats de Vives de la Cortada * roureda d’en Vives
* Peça de les Cases * El freixe * Prat Perelló * Turó d’en Vives.
Punt de partida: Masos en runes de Vives de la Cortada, 410 metres, al final de la pista
de 5 quilòmetres de llargària, transitable per vehicles.
Com arribar-hi: Per pista de terra en bon estat, de 5 quilòmetres de llargària i que surt
del poble de Sant Iscle de Vallalta en sentit nord, passant pel costat de masos com Can
Bosc i Can Perera. Tota la pista està marcada amb taques de G.R. (G.R.5).
Horari: 1 hora 10 minuts per la pujada i uns 55 minuts per
la baixada.
Desnivell: 316 metres
Dificultat: Baixa
Punts d’aigua: A l’itinerari no hi ha cap font. Ens haurem
de dur l’aigua necessària des del punt de partida.
Descripció itinerari: 0,00 h. Masos abandonats de Vives
de la Cortada, 410 metres. Deixem el vehicle en el replà
situat sota les runes de color blanc. Seguim la pista
caminant, la qual descriu un doble revolt, descartant una
Copyright Pako Crestas. No es permet la reproducció total o parcial del present document
sense permís de l’autor

pista que surt a m,a esquerra del primer revolt i agafant el camí ascendent diagonal que
surt de la part alta, amb tendència a l’esquerra, del segon revolt. Marques de G.R.
0,10 h. Bifurcació de camins a l’alçada d’un revolt vers a la dreta. Obviem la pista que
surt a la nostra esquerra i seguim en sentit ascendent seguint les marques de pintura
blanques i vermelles.
0,30 h. Brancal que surt a la nostra esquerra i que resulta ser d’una pista que mort a
pocs metres al estar envaïda per la vegetació. Seguim pujant tot recte per la pista
principal.
0,40 h. Bifurcació de camins. Deixem de banda el brancal de la dreta de perd alçada, per
seguir per la pujada suau del camí de l’esquerra. Marques de G.R. En conjunt aquesta
pujada transita per l’anomenada roureda d’en Vives.
0,52 h. Peça de les Cases. La pista va a parar a una altre transversal. Serà el moment de
deixar les marques de G.R. per continuar vers a l’esquerra i ignorant el camí que puja a
l’altre costat de la pista. La pista per la que transitarem està en millor estat que el camí
que em fet servir per pujar fins aquest punt, i fins i tot perd una mica de desnivell al
principi, per tornar-lo a guanyar més tard de manera molt suau. Caminem sota
castanyers.
1,00 h. El freixe, 732 metres. Traspassem una mena de collet al qual se’ns uneix una
altre pista per la dreta. Seguim pel costat nord de la muntanya per la pista que transita
ara en direcció N.O.
1,03 h. Bifurcació de camins. Abandonem la pista principal que començava a perdre
alçada de manera decidida, per continuar pel corriol que surt a la nostra esquerra vers a
l’oest.
1,05 h. Prat Perelló, 724 m. Una fita ens marca l’inici del camí final que puja al cim
pel mig de bosc. Durant la pujada hi trobem diverses fites i en general, malgrat
l’abundància de fulles seques, la traça del camí
es bastant evident.
1,10 h. Turó d’en Vives. 726 m. Cim en mig
del bosc sense vistes panoràmiques. Un rètol
de fusta i un pessebre ens indiquen que hi som
al punt més alt de la Serra.
Descens: pel mateix itinerari en sentit invers.
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