
 
 

UEC DE MATARÓ 
Excursió a Les Alberes 
29 de març de 2015 

 

 

La regió de les Alberes aplega 110 dolmens, 19 menhirs, 378 roques amb 
gravats i un poblat neolític (Ca n’Isach a Palau-Savardera), datat de la fi del 
V al IV mil·lenni a.C, nosaltres en veurem uns quants durant el recorregut. 

 

   
 

 

Data: Diumenge 29-03-2015 

Situació: les Alberes, acabament oriental dels Pirineus abans que aquest s’enfonsi al 
golf de Lleó. 

Hora i punt de trobada: Aparcament de l’estació Renfe de Mataró a les 8:00 del 
matí. 

Recorregut en cotxe: Mataró – La Roca – AP7 fins la Jonquera (sortida 2) – 
Agafem la N-II, a la rotonda anem direció Cantallops GI601. Total 140 km / Peatge: 
11€ 

Descripció de la sortida: Anirem fins al poble de Cantallops i deixarem el cotxe al 
coll de Madàs. Al coll seguirem la carena per la serra de Puig Rodó i arribarem al dolmen 
de la Pedra del Gall. Continuarem fins a trobar la pista de St Climent. Just davant, un 
corriol travessa el riu Anyet i ens porta, amb uns 300m de forta pujada, al dolmen dels 

Mesclans. Retornem a la pista i continuem fins a l’antiga serradora “Les Pipes” i continuem 
cap al veïnat de Requesens on hi ha un bar. Continuarem fins el castell de Requesens, 
tothom qui ho vulgui el podrà visitar. Val la pena però s’há de reservar: preu entrada  
2€. El castell situat al bell mig del paratge de l'Albera va viure els seus moments de 
màxima esplendor al s. XIX. L'edifici actual es tracta d'una reconstrucció neomedieval de 
l'antic castell del s. XIII. Els espectaculars elements defensius, aliens a la tradició regional, 
donen un aspecte fantasiós i de llegenda a l'edifici. 

Després de la visita es retorna per l’antic camí de Cantallops passant pel dolmen Banyes 

de Sau i acabarem, altre cop, al coll de Madàs on podrem visitar els tres dolmens que hi 
ha al costat del coll. 

Recorregut d’11 km - Temps estimat: 4h – 400m de desnivell 



Què cal portar: Esmorzar, dinar i aigua. Botes de muntanya, bastons, roba d’abric 
adequada, barret o gorra,  llicència federativa anual o temporal.  

Reunió informativa: Divendres 27 de març a les 20h. Al local de la UEC, c/nou, 29 de 
Mataró. 

Organitza: Núria Cabré – nuriacabre@hotmail.com 

Socis/sòcies gratuït. No socis/sòcies 3 € que es destinen a les activitats que 
organitza l’entitat. Els/les vocals a càrrec de les sortides fan una activitat de 
voluntariat no remunerada. 
 
 
Inscripcions: 
UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE MATARÓ 
carrer Nou, 29 - 08301 Mataró - 93 796 14 30  
uecmataro@telefonica.net 
 
 

 


