
Rutes per respirar i viure la nostra natura

SENDERSARGENTONA
ARGENTONA

Una vila que neix a la muntanya,
respira marinada i beu de les fonts.

ALTRES RUTES PER FER A ARGENTONA

Coneix Argentona.  Un passeig històric i cultural per la vila. Aquesta ruta està pensada per fer una visita pels punts més
destacats des del punt de vista històric i cultural del nucli urbà -edificis emblemàtics, modernistes, fonts, etc.

TastArgentona. Passeja per Argentona i coneix els productes d'elaboració local. Aquesta ruta és molt especial: es tracta
d’un recorregut on es mostren els productes singulars elaborats a Argentona, acompanyats de petites dosis d´història, que
et deixaran un bon regust de la vila.

Ruta Puig i Cadafalch. Mataró-Argentona. En aquesta ruta es pretén difondre l´obra i la figura del gran arquitecte Josep
Puig i Cadafalch. Al llarg de la ruta, es podran visitar moltes creacions arquitectòniques modernistes que testimonien
l'empremta de l'arquitecte a Mataró, casa Coll i Regàs, i a Argentona, Can Garí i el casal d'estiueig de Puig i Cadafalch, al
bell mig del nucli urbà.

Llocs destacats 

Font Picant
Durant molt de temps la font Picant va ser un punt de trobada i esbarjo molt important a la vila i rodalies. Després d'uns
anys en què l'activitat popular va ser-hi escassa, aquest espai tan emblemàtic s'ha rehabilitat i s'ha tornat a obrir al públic,
recentment.
L'espai és de lliure accés i les aixetes de la font, amb aigua picant natural, s'obren cada dia de nou del matí a sis de la tarda.

Bones pràctiques i normes d’ús

1. Tothom qui participa de les sortides a la natura comparteix el dret a gaudir-ne i el deure a mantenir-la en bon estat de
conservació,evitant-ne la degradació,respectant les propietats privades i atenent la senyalització i les indicacions que
els pugui donar el personal autoritzat.

2. Convé evitar produir sorolls de qualsevol tipus,especialment si són susceptibles de pertorbar la tranquil.litat de la fauna
o molestar d´altres persones.

3. S´evitarà al màxim la captura i la recol.lecció d´animals,plantes,minerals i roques.

4. Està absolutament prohibit fer foc .També queda prohibit deixar abandonades al bosc restes combustibles o susceptibles
de ser causa d´un incendi.Igualment, no és permès llençar coets,globus,focs d´artifici o d´altres artefactes que
continguin foc.

5. Està absolutament prohibit abocar residus i deixalles de qualsevol tipus.Els participants s´hauran d´emportar la brossa
que produeixin durant la ruta.

6. Està prohibida l´acampada.

7. No es permet l´accés de vehicles de motor en els trams no autoritzats.

Telèfons d'emergència i d'interès

Policia Local d´Argentona – 93 797 13 13
Ajuntament d´Argentona – 93 797 49 00
Mossos d´Esquadra – 088
Bombers de Mataró – 085
Emergències – 112
Ambulàncies – 061

Servei Municipal de Promoció Econòmica
Ajuntament d’Argentona D

is
se

n
y:

 i
n

so
li

t.
co

m
 /

 E
d

ic
ió

 2
01

0 
/ 

C
ar

to
gr

af
ia

 c
ed

id
a 

p
er

 l'
Ed

it
or

ia
l A

lp
in

a 
/ 

Fo
to

gr
af

ie
s:

 A
ju

n
ta

m
en

t 
d

'A
rg

en
to

n
a.

SENDERS D'ARGENTONA

Senders d'Argentona és un petit recull de totes les rutes de senderisme que podeu
trobar a Argentona. Es tracta de rutes per fer en bici o a peu que us permetran
conèixer el nostre patrimoni natural i singular, com ara el gran nombre de fonts que
hi ha al municipi.

En aquest document, us mostrem les
rutes que es poden fer des de cada
punt de sortida que hi ha al municipi.

Per ampliar la informació d'aquestes
rutes i per conèixer com fer-les, us
recomanem la Guia Alpina
d'Argentona. Igualment, podeu
consultar el web de l'Ajuntament
www.argentona.cat, on trobareu la
descripció detallada de cada ruta.

La situació privilegiada de la vila ens
permet passar una jornada agradable,
gaudint d'un entorn natural
excepcional.

Nota:

el temps de tots els itineraris, inclosos els de
bicicleta, està calculat per fer a peu, a un ritme
de 3 km/h aproximadament.

Punts de sortida:

 Font Picant
 Cementiri vall de Clarà
 Polígon industrial Nord
 Veïnat de Pins
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RUTES PELS ENTORNS DE LLADÓ, MADÀ I EL CROS
 Punt de sortida: font Picant

ITINERARIS DE MUNTANYA

 Ruta pel castell de Burriac i turons de l'entorn
Recorregut: 7,44 Km
Temps: 3 h
Desnivell: 305 m

Llocs a destacar:
Turó dels Oriols, de Burriac, de Les Banyadores,
les Brolles de l'Abril, el torrent de Burriac i les
fonts, el castell de Burriac i la font del Ferro.

Castell de Burriac. Castell medieval del s. XI,
ampliat el s. XV i restaurat recentment, el 1994.
Hi destaca la torre de l'Homenatge, la capella, les
cisternes i diversos trams emmurallats. S'hi han
trobat restes d'un fortí o torre iberoromana del s.
II aC i, a la falda de la muntanya, el poblat ibèric
de Burriac.

ITINERARIS DE LES FONTS

 Ruta per les fonts del torrent de Burriac
Recorregut: 2,152 km
Temps: 50 min
Desnivell: 85 m

Llocs a destacar: font Picant, font del Mig, font del Camí,
font de les Sureres, font de l'Esquirolet, font de l'Esquirol,
font del Grup i font del Ferro.

 Ruta per les fonts dels torrents
de la Cua Llarga i de Cirés

Recorregut: 4,67 Km
Temps: 1 h i 20 min
Desnivell: 155 m

Llocs a destacar: font Picant, font de les Oliveres, font de la
Cua Llarga, font d'en Baló, font de la Puput, font d'en Miliu.

Font Picant

Font Picant

RUTES PELS ENTORNS DE CLARÀ
 Punt de sortida: cementiri vall de Clarà

ITINERARIS DE LES FONTS

 Ruta pels vessants de la riera de Clarà
Recorregut: 5,11 km
Temps: 1 h i 30 min
Desnivell: 136 m

Llocs a destacar:
Font del Gavatx, font dels Castanyers d'en Cabot, font
del Castanyer, font d'en Quico i font del Roure.

ITINERARIS EN BICICLETA

 Ruta per la riera de Clarà – Pujolar
Recorregut: 9,80 km
Temps: 3 h i 15 min
Desnivell: 233 m

Llocs a destacar: ermita de Sant Sebastià.

Ermita de Sant Sebastià

Font del Roure

ITINERARIS DE MUNTANYA

 Ruta llarga per la capçalera de la vall de Clarà
Recorregut: 13,32 km
Temps: 4 h i 30 min
Desnivell: 306 m

Llocs a destacar: coll de la Gironella.

Ruta curta per la capçalera de la vall de Clarà
Recorregut: 10,53 km
Temps: 3 h i 30 min
Desnivell: 306 m

Llocs a destacar: coll de la Gironella.

RUTES PELS ENTONRS DEL VEÏNAT DE PINS
 Punt de sortida: veïnat de Pins

ITINERARIS EN BICICLETA

 Ruta pel veïnat de Pins
Recorregut: 10,29 km
Temps: 3 h i 30 min
Desnivell: 215 m

Llocs a destacar:
Pi de l'Espinal, font del Llorer.

ITINERARIS DE MUNTANYA

 Ruta del xaragall de l'Espinal a la via de Parpers
Recorregut: 9,93 km
Temps: 3 h i 15 min
Desnivell: 230 m

Llocs a destacar:
Font dels àlbers d'en Javà, font del Llorer, pi de l'Espinal, via de
Parpers.

 Ruta de la vall de Riudemeia i retorn pel turó d'Aquença
Recorregut: 8,43 km
Temps: 2 h i 40 min
Desnivell: 250 m

Llocs a destacar:
Font dels avellaners de Can Boringues de Baix, pi de Can Riudemeia.

Via de Parpers

Pi de l´Espinal

RUTES PELS ENTORNS DE LA PUJADA I SANT JAUME DE TRAIÀ
 Punt de sortida: polígon industrial Nord

ITINERARIS DE MUNTANYA

 Ruta pels entorns de Can Castells
Recorregut: 3,36 km
Temps: 1 h i 10 min
Desnivell: 82 m

Llocs a destacar:
Can Comalada, torrent de la Comalada, font dels
Plàtans de Can Castells, Can Castells, font de les Basses
de Can Castells, roures africans de Can Castells, alzines
del torrent de Can Castells.

ITINERARIS EN BICICLETA

 Ruta pels turons de la vall d'Argentona
(sector Pujada-Traià)

Recorregut: 7,77 km
Temps: 2 h i 30 min
Desnivell: 112 m

Llocs a destacar:
Noguera americana de Can Met, Sant Jaume de Traià,
font de Sant Jaume, palmera de Can Pardal, font de
Can Pardal, lledoner de Can Marfà, àlber de Can Marfà.

Alzina Can Castells

Pedalada popular
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