MONTBARBAT
mitjà:
dificultat:
distància: 2,4 km
durada: 1 hora
desnivell: 250 metres

COM ARRIBAR-HI:
Cal arribar fins a la Urbanització Montbarbat, al terme municipal de Maçanet de la Selva. Per accedir-hi prendrem una
carretera que puja des de la N-II fins al nucli de Montbarbat. Aquest trencall és entre Tordera i Maçanet de la Selva,
a uns 2 quilòmetres de la cruïlla amb la carretera C-35 que va cap al centre de Maçanet i cap a Vidreres.
Accedirem a la Urbanització Montbarbat pel carrer Sant Pere. Continuarem recte pel carrer Sant Marc. Al cap d'uns
2km es convertirà en carrer Sant Nicolàs i al cap d'aproximadament un quilòmetre trobarem un bifurcació entre els
carrers Santa Marta i Sant Felip on s'indica que el carrer no té sortida. Arribats a aquest punt ja podem aparcar.
LA RUTA:
Començarem a caminar pel carrer Sant Felip cara amunt. Passada la casa amb el número 71 a la façana, ens
endinsarem al bosc a la nostra esquerra per una forta pujada.. Al capdamunt trobarem una zona planera bastant
neta de vegetació, i a la nostra esquerra podem veure el dòlmen de Montbarbat, així com el terme que separa els
municpis de Lloret i Maçanet de la Selva.
Un cop visitat el dòlmen, seguim un corriol ben trepitjat que ressegueix l'esquena de les cases de la urbanització
fins que trobarem una pista més ample. La prenem a l'esquerra i cara amunt fins a trobar una pista molt més ampla
amb les indicacions del poblat ibèric de Montbarbat. En uns pocs metres farem el cim.
Per tornar podem desfer les nostres passes, o bé pendre un corriol que marxa per la banda oposada del cim i
que ens conduirà a una pista que agafarem cap a la dreta per tornar a la Urbanització Montbarbat
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