
Aquesta excursió està emmarcada en els termes  de Santa 
Maria de Palautordera, Fogars de Montclús i Sant Esteve de 
Palautordera, tocant el Parc Natural del Montseny, a la sola-
na, amb vegetació de bosc mediterrani. Hi trobarem boscos 
de pins i alzines, amb sureres i algun roure i un sotabosc tí-
pic: bruc, ginebró, arboços... A l’època dels bolets se’n poden 
trobar de diferents varietats: rovellons, pinetells, rossinyols... 
Aquesta passejada ens permet gaudir de magnífiques vistes 
sobre el Montseny, la vall de la Tordera, la vall de Mosquero-
les, el Montnegre...L’itinerari està pensat per fer-se caminant, 
però no treu que es pugui realitzar en BTT, a cavall...

Aquest itinerari sorgeix d’una marxa popular, que l’any 2012 
fa la seva 30a edició. És una marxa nocturna que es fa el dis-
sabte del mes de juny o juliol més proper a la Lluna plena.

Recomanacions

 L’ itinerari es pot fer a qualsevol època de l’any, tot i que 
les més agraïdes són la primavera i la tardor. Convé no fer-lo 
després de dies de pluja.

 Cal portar calçat còmode per caminar.

 Cal sempre respectar la natura i no sortir-nos dels camins 
ni encendre cap tipus de foc.

 Les deixalles que generem les hem de retornar al poble i 
dipositar-les en contenidors.

 Es convenient portar aigua, no en trobarem de potable al  
llarg del camí.

 Els temps i les distàncies són orientatius i no tenen en 
compte les parades. Aquesta excursió pot ser perfectament 
de mig dia o de tot un dia.

 Inici: plaça de la Vila  (00.00 h, 220 m alt. )

Sortim de la plaça de la Vila pel carrer Consolat de Mar, conti-
nuem per la Rambla dels Països Catalans fins al final, on tren-
quem a l’esquerra pel carrer Ramon i Cajal, en direcció a Sant 
Celoni, que seguim fins que s’acaba. Girem a l’esquerra fins a 
la rotonda i agafem la sortida de la dreta, per travessar la Tor-
dera. Just després de passar el pont trenquem a l’esquerra, 
agafant la pista en direcció a Mosqueroles (7,30 min, 800 m 
de dist., 220 m alt.)

Seguim la pista principal, deixant camins i masies a dreta i a 
esquerra, es demana el màxim respecte pels camps i el bes-
tiar, fins a un trencall (15 min,1.500 m, 230 m alt.) agafem 
el de la dreta donant la volta a uns camps. 2.100 m cruïlla, 
continuem per la pista principal deixant el camí de la dreta. 
Seguim la pista principal deixant trencalls clarament secun-
daris a dreta i esquerra. Podem gaudir de magnífiques vistes 
al massís del Montseny, i a la vall de Mosqueroles. 

(55 min, 5.100 m, 420 m alt.) anem a parar a una pista asfal-
tada, l’agafem a l’esquerra, vers l’ermita de Santa Magdalena. 
(57 min, 5.250 m, 420 m alt.).  Ermita Santa Magdalena. 

Seguim la pista de l’esquerra, passant pel mig de can Jeroni 
(M. Coll), cal tenir molta cura amb els camps, els animals i la 
pròpia finca (1 h, 5.700 m, 390 m alt.).

Ens trobem enmig de boscos d’alzines, sureres i pins; passem 
prop de diversos masos habitats i amb camps de conreu: can 
Mateu, can Peugran, cal Picolí, ca l’Albert de Baix, can Pau 
Gros, can Boter... 

Preguem que es tingui el màxim respecte pels camps i pel 
bestiar.

Seguim la pista principal fins a una cruïlla (1h 25 min, 
8.000 m, 260 m alt.), girem a la dreta en direcció a Sant 
Esteve de Palautordera. 

Passem al costat del Circ Cric, el Centre de Recerca de les 
Arts del Circ, l’ànima del qual es en Jaume Mateu, Tortell 
Poltrona, creador l’any 1993 de la ONG Pallassos sense 
Fronteres. Com ell mateix el defineix: “un circ de la terra, 
solidari, diferent, contemporani i on podem gaudir de 
funcions els caps de setmana (1h 28 min, 8.300 m).  

Itinerari 2:  
Clar de Lluna
Palau - Mosqueroles - 
Ermita Santa Magdalena - Sant Esteve

Vistes de Mosqueroles

Ermita Santa Magdalena

Circ Cric

TEMPS: 1 HORA 55 MINUTS
DISTÀNCIA: 10.400 m
DIFICULTAT: BAIXA, TOT I QUE HI HA DESNIVELLS DE 
PUJADA FINS A LA MEITAT DEL RECORREGUT.



Clar de Lluna

itinerari
circular

TEMPS: 1 HORA 55 MINUTS
DISTÀNCIA: 10.400 m
DIFICULTAT: BAIXA TOT I QUE HI HA DESNIVELLS DE 
PUJADA FINS A LA MEITAT DEL RECORREGUT.

Creuem la Tordera (1h 30 min, 8.500 m, 220 m alt.) i pu-
gem fins al pavelló d’handbol de Sant Esteve (1h 33 min. 
8.700 m 240m alt.), girem a l’esquerra per passar per da-
vant i agafem el camí de l’esquerra, per anar retornant a 

Palautordera. El camí acaba al carrer Europa, que seguim 
50 metres per girar a la dreta per un carrer de vianants, 
travessem la carretera nova de Sant Esteve i seguim recte 
fins a l’Ermita del Remei (9.300 m, 1h 40 min, 230 m alt.)

Baixem pel passeig del Remei, zona de vianants, passant 
pel costat del Parc Pau Casals fins arribar al carrer Major, 
baixem el carrer Major fins a la plaça Major, seguim el car-
rer Major fins trencar a l’esquerra pel carrer Sant Burget i 
arribem a la plaça de la Vila (10.400 m, 1h 55 min). 
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Perfil altimètric

A la web de l’Ajuntament (www.smpalautordera.cat) podeu 
descarregar la col·lecció completa d’itineraris en format PDF.

l’Ermita del Remei
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Santa Maria de Palautordera


