
Rieres de Santa Susanna i Pineda

Gaudir de la quietud als voltants del sot de la Rabassa.

La barreja de bosc de ribera amb bosc mediterrani.

El divertit descens seguint la riera de Pineda.

Pedalar i aprendre geografia al mateix temps.

PUNTS 
FORTS DE 
LA RUTA

Altitud mínima   3 m     

Altitud màxima  210 m  

Punt de sortida / arribada   Càmping Bon Repòs

Població   Santa Susanna 

Exigència física   Mitjana  

Temps total efectiu   3:00 h     

Distància total   17,4 km     

Desnivell acumulat  210 m     

Ruta circular i força variada que ens descobreix dos 
importants cursos d’aigua de l’Alt Maresme: la riera de Santa 
Susanna i, a l’altra banda de la serra, la riera de Pineda.

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

Càmping Bon Repòs
Passeig Marítim s/n.
08398 Santa Susanna, Barcelona
Tel: +34 93 767 84 75 
info@campingbonrepos.com | www.campingbonrepos.com

2 català

Des del Càmping Bon Repòs ens dirigim cap al pas subterrani i la rotonda i accedim al camí de 

la riera de Santa Susanna, vial asfaltat que transcorre en paral·lel al curs d’aigua estacionari, tot 

remuntant-lo. Passem la rotonda de la carretera N-II i seguim pel centre de Santa Susanna. Quan 

sortim del nucli observem la paret d’en Ratés, canalització d’aigua construïda cap a l’any 1860 per 

ordre del baró de Ratés, propietari de can Ratés, per alimentar un petit llac artificial que tenia a la seva 

masia, regar les seves terres i moure un molí hidràulic. L’aigua es prenia d’una font situada 1,5 km 

més amunt.

Pujant suaument advertim com la vall es tanca i es fa més forestal. Passem sota l’autopista C-32.

Més amunt s’acaba l’asfalt i poc després veiem les últimes masies, que donen pas a l’ombrívol sot 

de la Rabassa, envoltat d’eucaliptus. En aquest punt i durant gairebé 1,5 km, la pujada es fa molt 

més exigent. Més amunt deixem el curs principal i pugem de valent i sense treva fins a la Feixa del 

Gram, punt on prenem el camí carener del Coll de Porc, que de seguida ens porta fins als Quatre 

Camins, àmplia cruïlla, cota màxima de la nostra ruta (210 m) i accés oriental al Parc Natural del 

Montnegre i el Corredor.

Després de recuperar forces, iniciem una ràpida baixada fins al fons dens de la canal de Can Riu i 

arribem a un trencall on trobem l’aiguabarreig que forma amb la riera de Pineda. Seguim a l’esquerra 

baixant per una pista asfaltada, molt còmode, que ens permet gaudir d’aquesta vall, semblant a 

l’anterior però amb la seva pròpia empremta, com el molí fariner i el forn de calç de cal Marquès, 

el pont del Diable o les restes d’un antic aqüeducte romà.

Deixem enrere la muntanya i entrem a la plana. Tot just arribant a Pineda de Mar canviem de riba i poc 

després passem la carretera N-II per un pas subterrani. Unes marques grogues ens condueixen 

fins a la desembocadura de la riera de Pineda, on agafem el passeig marítim en direcció a Santa 

Susanna. El mar i les amples platges dels Pins i de les Dunes (aquesta darrera amb un búnquer 

antiaeri de la Guerra Civil Espanyola) són el darrer escenari abans de tornar al Càmping Bon Repòs.
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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

        Camí de la riera de Santa Susanna 4 m 0,8 km

        Rotonda N-II 9 m 1,5 km

        Paret d’en Ratés 16 m 2,3 km

        Sot de la Rabassa 95 m 5,9 km

        Feixa del Gram 196 m 7,3 km

        Quatre Camins 210 m 7,7 km

        Riera de Pineda 80 m 9,1 km

        Forn de cal Marquès 48 m 10,7 km

        Molí fariner de cal Marquès 46 m 10,8 km

        Aqüeducte romà de can Cua 40 m 11,4 km

        Pas subterrani sota N-II 8 m 13,3 km

        Desembocadura riera de Pineda 5 m 14,1 km

        Càmping Bon Repòs 3 m 17,4 km
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sentit de la rutaitinerari inici/final de la ruta

PERFIL ALTIMÈTRIC DE LA RUTA

5 km 0 km 10 km 15 km 20 km 

100 m 

200 m 

0 m 


