
Ruta pel riu Tenes

L’ambient de tranquil•litat del paisatge agrícola. 

Descobrir un espai de ribera natural recuperat.

Interpretar les obres d’enginyeria de la vora del riu Tenes.

PUNTS 
FORTS DE 
LA RUTA

Altitud mínima   151 m  

Altitud màxima   206 m     

Punt de sortida / arribada   Càmping l’Esplanada

Població   Santa Eulàlia de Ronçana

Exigència física   Fàcil

Temps total efectiu   1:00 h     

Distància total   5,2 km     

Desnivell acumulat   90 m     

Ruta circular que ens introdueix en un espai fluvial 
recuperat i a la seva gran riquesa natural i cultural. Mosaics 
de paisatges agraris i fluvials, que a cada època de l’any, 
se’ns presenten diferents.

Continguts i disseny:
www.rutespirineus.catTelèfon servei d’emergències: 112

Comencem l’itinerari al Càmping l’Esplanada. Sortim del càmping i agafem a mà dreta el camí 

que ens porta fins al pont sobre el riu Tenes. Just passat el pont, a mà esquerra, agafem el camí que 

transcorre per la riba dreta del riu. A través de diversos plafons interpretatius anem descobrint els 

valors naturals i culturals d’aquest meravellós espai fluvial recuperat.

Seguim el riu Tenes fins a la resclosa de Can Comas, on creuem el pont sobre el riu. Just creuat 

el pont, girem a la dreta i seguim recte fins al primer carrer a l’esquerra. Aquest és l’antic traçat 

del camí de l’Ametlla, que nosaltres seguim -sempre recte- fins que deixem la urbanització i ens 

endinsem al paisatge típicament rural de masos i camps de conreu. Deixem enrere les primeres cases 

més modernes i, a mà esquerra, ens trobem el mas de Can Parellada, ja dins del terme municipal 

de l’Ametlla del Vallès. Aquesta mas a dues vessants presenta diversos elements d’estils indians 

colonials.

Continuem endavant i a mà esquerra veiem el mas de Can Plandorit. Aquest bell mas, la seva antiga 

era i els camps de conreu que ens envolten, són un petit tresor paisatgístic dins l’àrea metropolitana 

de Barcelona.

Un cop passada la casa arribem a un dipòsit d’aigua, que ens queda a mà dreta d’una bifurcació 

de camins. Des d’aquest punt tenim una molt bona panoràmica del Montseny tot just davant! Girem 

a mà esquerra pel camí que ens porta al mas de Can Plantada. Passem per darrere aquesta masia 

d’orígens medievals. Un grup de lledoners emmarca aquest tram de camí.

Al primer encreuament que ens trobem passat el mas de Can Plantada, girem a l’esquerra i seguim 

tot recte pel camí de Can Bafa fins que passem pel darrere de la masia del mateix nom. Continuem 

per aquest camí, creuem el torrent del Sorral, arribem a un encreuament on seguim recte i retornem 

al Càmping l’Esplanada.

Càmping l’Esplanada
Carretera de Sant Feliu, km 11,8 
08187 Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona)
Tel: +34 844 84 01 
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Aquest croquis aproximat amb l’itinerari de la ruta ha estat creat a partir del mapa “Mapa topogràfic de Catalunya 1:25.000.” propietat 
de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible a www.icgc.cat.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Altura Distància

        Càmping l’Esplanada 174 m 0,0 km

        Resclosa de la Casa Vella 162 m 1,1 km

        Resclosa Can Comas 151 m 2,1 km

        Can Parellada 180 m 2,7 km

        Can Plantada 206 m 3,8 km

        Can Gafa 196 m 4,2 km

        Càmping l’Esplanada 174 m 5,2 km
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PERFIL ALTIMÈTRIC DE LA RUTA
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