
SORTIDA DE TOT EL DIA PER LA SERRALADA DE MARINA  
 

MATARÓ - DOSRIUS - MATARÓ 

Diumenge 7 de juny 
 
Sortida en cotxes: Ens trobarem a la plaça de Sarrià a les 8.00 h per sortir cap a la 
població de Mataró, on deixarem els cotxes a l’aparcament del Parc forestal. 
 
Recorregut: començarem a caminar sortint del Parc forestal de Mataró agafant una pista 
forestal, per la qual estarem caminant pràcticament fins a arribar a la població de Dosrius, 
excepte alguns trams en què agafarem algun sender. Abans d’arribar a Dosrius, al 
quilòmetre 2,200 aproximadament, farem una parada de 20 minuts per esmorzar. 
Ja a Dosrius, haurem de creuar una riera que ens portarà a una altra pista. Per aquesta 
pista començarem a pujar durant 2 quilometres fins a arribar a un encreuament, que ens 
portarà per diferents senders i pistes fins a arribar al quilòmetre 13,000 aproximadament, 
on farem una segona parada de 40 minuts per menjar. Després seguirem fins a arribar de 
nou al Parc forestal de Mataró, on finalitzarem la caminada. 

 
Distància: 20,700 quilòmetres 
Desnivell positiu: 761 metres acumulats 

Requeriments per a la sortida: portar un bon calçat, aigua, l’esmorzar i el menjar, ja 
que és una sortida de tot el dia. 

És important comunicar-vos que en tot el recorregut no passarem per cap font. 
 
Horari: Sortida de la plaça de Sarrià a les 8.00 h. Inici de la caminada a les 8.45 h des del 
Parc forestal de Mataró. 
Final previst a les 16.00 h; a Sarrià, a les 16.40 h. 

Els que no portin cotxe, hauran de pagar 3 Euros als que en portin. 

 

CENTRE EXCURSIONISTA 
ELS BLAUS 

Aquesta sortida està subjecta a la normativa d’activitats esportives, és necessària inscripció prèvia i 

contractació d’assegurança. El preu de l’assegurança és de 5 €, per qui no disposi de la llicència 

anual. 


