
El delta de la Tordera

Descobrir la plana deltaica de la Tordera. 

Mullar-nos els peus al riu Tordera.

L’esponerós bosc riberenc a prop de la desembocadura.

Observar aus aquàtiques i rapinyaires des de la torre de guaita.

PUNTS 
FORTS DE 
LA RUTA

Altitud mínima   1 m     

Altitud màxima   6 m  

Punt de sortida / arribada   Càmping Bon Repòs

Població   Santa Susanna 

Exigència física   Fàcil  

Temps total efectiu   2:30 h     

Distància total   14,8 km     

Desnivell acumulat  10 m     

Ruta de gran interès naturalista que des del passeig marítim 
de Malgrat i la plana deltaica torderenca ens apropa a la 
llacuna litoral que es forma a la Punta de la Tordera.
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Des del Càmping Bon Repòs seguim el passeig marítim en direcció a Malgrat. Passada la plaça 

de Xesco Boix el passeig desemboca en un corriol que ens condueix fins al Camí de la Pomereda. 

Seguim aquest vial asfaltat, tenint a la nostra dreta l’àmplia platja de la Conca i les seves dunes 

naturals, un espai protegit on observem plantes adaptades a la platja com la travarada marina 

(Polygonum maritimum) i la lleteresa marina (Euphorbia paralias). A més de la flora, també s’hi pot 

trobar fauna característica com la tortuga babaua (Caretta caretta) i el corriol petit (Charadrius dubius).

Ens desviem al nord-oest pel Camí de Mas Bages i ens endinsem a la plana deltaica de la Tordera, 

terra fèrtil de 12 km2 de superfície on conviuen les activitats agropecuàries amb el turisme i el lleure. 

Arribem a un trencall per on passa el rec del Viver, que recull les aigües dels aqüífers subterranis del 

delta. Seguim pel Camí del Pla, que entre camps de conreu ens porta fins a la riba oest de la Tordera.

Seguim ara pel Camí de la Selva entre la ribera i els camps, i aviat arribem a una esplanada 

emboscada al costat de l’entrada del càmping Tordera. Estem a les portes de l’Espai Natural Protegit 

Riu i Estanys de Tordera. Un camí ens porta entre arbres riberencs fins a la Punta de la Tordera, on 

hi ha la desembocadura d’aquest riu, caracteritzada per tenir una llacuna litoral aïllada del mar per 

una barra de sorra. A cavall entre els aiguamolls de l’Empordà i el delta del Llobregat, moltes aus 

migratòries utilitzen aquesta contrada com a refugi de pas. Si fem la ruta a la primavera o la tardor 

és quan podrem veure aus migratòries com el territ variant (Calidris alpina), el territ tres dits (Calidris 

alba), la gamba roja (Tringa totanus), el batallaire (Philomachus pugnax), la fredeluga (Vanellus vanellus) 

o el pigre gris (Pluvialis apricaria). Al costat del camí hi tenim una torre de guaita des d’on podem 

observar còmodament a les aus.

Tant bon punt hem arribat a la platja podem donar per finalitzada aquesta ruta. Per tornar al Càmping 

Bon Repòs desfem el mateix camí de l’anada.

*Es recomana portar uns binocles per a l’observació d’aus i altres animals.

* 7,4 km d’anada i 7,4 km de tornada pel mateix camí.
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Aquest croquis aproximat amb l’itinerari de la ruta ha estat creat a partir del mapa “Mapa comarcal de Catalunya 1:50.000. Maresme.” 
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 Bon Repòs 3 m 0,0 km

        Plaça de Xesco Boix 4 m 2,3 km

        Dunes de la Conca 3 m 3,7 km

        Camí de Mas Bages 1 m 3,8 km

        Camí del Pla 4 m 5,2 km

        Gual de la Tordera 6 m 6,0 km

        Punta de la Tordera 3 m 7,4 km

        Càmping Bon Repòs 3 m  14,8 km
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