
Coneguem el Maresme 
Diumenge 22 de novembre de 2015 

Teià-refugi de la Ferreria-Sant Mateu  

Sortida en cotxes particulars: Sortida de la plaça de Sarrià per la Ronda de d’Alt, B-20, cap el Nus de la 
Trinitat essent ara l’autopista en direcció a Masnou C-32. Prendre la Sortida 86 amb peatge (0,37€): 
“Alella-Masnou-Teia”. Passat el peatge, seguir a l’esquerra per la carretera d’Alella, BP-5002, passant per sota 
de l’autopista fins al segón semàfor de la cruïlla al costat d’una bencinera BP, per on tombarem a l’esquerra. 
Es un carrer amb pendent de pujada, fins que s’acaba aquest devant un mur, on girem a l’esquerra. El carrer, 
després d’un parell de semàfors, passarà per sobre l’autopista per un pont i just al final d’aquest tombarem 
a la dreta (al front hi ha un petit retol que indica a TEIÀ). Es la carretera o camí d’Alella. Passarem una 
rotonda petita i després altre de més gran (amb una gran tanca publicitaria devant de ‘La Llave de Oro’) on 
anirem a la dreta, tombant a la següent cruïlla a l’esquerra, que seguirem fins altre rotonda per entrar a Teià 
per la 3ª sortida. A l’esquerra veurem el nom de TEIA i unes escultures en xapa de ferro i una mica més 
endavant, a la dreta i després d’una gran creu de terme, hi ha un aparcament de vehicles. Si aquest està ple, 
a la següent rotonda i per la 1ª sortida a la dreta, hi ha altre aparcament (camp de terra), que queda al 
derrera de l’anterior. En total 25 qm. i 0:30 h.   El retorn a Barcelona es fa a l’inrevés. 

 

Horari: Trobada i sortida a la plaça de Sarrià a les 8 h. Tornada aproximada a Sarrià cap a les 14 h. 

Recorregut a peu: Iniciarem la caminada cap a les 9 h., passant pel centre de Teià cap a la Font d’en Pericó 
(esmorzar), Font i Turó de Sant Mateu, Mirador de la Cornisa, altres fonts i Refugi de la Ferreria. 

Distancia: 11,5 quilòmetres. 
Desnivell:  420 metres. 

Requeriments de la sortida: 
Portar aigua, esmorzar, roba i calçat adequats. Cal inscripció prèvia i comunicar si es disposa de cotxe amb 
places disponibles o si se’n necessita. Els no conductors pagaran 3 € als que portin el cotxe. 

 
*Aquesta sortida està subjecta a la normativa d’activitats esportives; és necessària la inscripció prèvia i la 
contractació d’assegurança . El preu de l’assegurança és de 5 €, per qui no disposi de la llicència anual. 


