
El passeig, el far i les Torretes de 
Calella

L’ambient del passeig marítim de Calella. 

Visitar el far de Calella.

Les vistes panoràmiques des del far i des de les Torretes.

PUNTS 
FORTS DE 
LA RUTA

Altitud mínima   3 m 

Altitud màxima   88 m      

Punt de sortida / arribada   Càmping Bonavista

Població   Calella 

Exigència física   Mitjana   

Temps total efectiu   1:30 h     

Distància total   8,9 km     

Desnivell acumulat   233 m     

Ruta circular que ens descobreix la platja de Calella i el 
seu passeig marítim. De tornada, ens enfilem fins al far de 
Calella i les Torretes, des d’on gaudim de molt bones vistes. 
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Carretera Nacional II, Km. 665,8 
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Comencem l’itinerari al Càmping Bonavista. Sortim a la carretera N-II i girem a l’esquerra, 

vigilant amb els vehicles que circulen en ambdós sentits. Avancem per l’ample voral fins a la rotonda 

d’entrada a Calella i seguim recte vers el carrer Puig de Popa. Al primer carreró, girem a la dreta i baixem 

per Rierany Valldenguli, passant per un primer pas subterrani i seguint avall fins a un segon pas 

subterrani, aquest reservat només a vianants i ciclistes. Sortim així a l’agradable passeig marítim de 

Calella, amb els amples sorrals de les platges de Garbí i de Calella.

Passat el Pont de la Riera, construcció monumental que salva la riera de Calella, de seguida entrem 

al passeig de Manuel Puigvert. Quan arribem al final del passeig arbrat, girem cua i retornem fins al 

segon pas subterrani per on abans hem accedit a la platja. Remuntem el carrer Rierany Valldenguli 

passant novament pel primer pas subterrani i comencem la forta pujada que ens porta fins al 

capdamunt d’aquest carrer. A continuació prenem el carrer de Llevant, que de seguida es transforma en 

pista. Tot seguint les marques blanques i grogues del PR 146 (Calella-Tordera) baixem i entrem al recinte 

del Club de Tennis Calella. Un pronunciat descens ens porta fins al fons de la vall, on hi ha una cruïlla de 

camins. En aquest punt ens desviem a l’esquerra i accedim al far de Calella (recomanem visitar-lo).

Tornem a la cruïlla i seguim ara les indicacions cap a les Torretes. La pujada costeruda però ben 

definida ens apropa fins aquestes dues antigues torres de telegrafia òptica, bastides l’any 1849 al cim 

d’un turó de 88 m i abandonades poc després, l’any 1857. Al costat mateix de les dues edificacions hi 

ha un panell explicatiu i un punt panoràmic. Retornem per on hem pujat abans i continuem cap a 

la dreta fins a un pont sobre la N-II que facilita el trànsit a vianants i ciclistes. Fem una darrera mirada 

al mar, amb la singular Roca Grossa i, creuant amb molta atenció la carretera, arribem novament al 

Càmping Bonavista.

Els horaris d’obertura al públic del Centre d’Interpretació del Far de Calella són:

Abril, maig, juny i octubre: dissabtes, diumenges i festius de 10 h a 14 h. Juliol, agost i setembre: 
de dimarts a diumenge de 17 h a 21 h. Més informació: 937695102 |m.calella@diba.cat



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

Càmping Bonavista
Carretera Nacional II, Km. 665,8 
08370 Calella (Barcelona)
Tel: +34 93 769 24 88 
info@campingbonavista.com | www.campingbonavista.com

1 català

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 Bonavista 20 m 0,0 km

        Primer pas subterrani 14 m 1,3 km

        Segon pas subterrani 6 m 1,5 km

        Final passeig Manuel Puigvert 4 m 2,8 km

        Trencall carrer Llevant 64 m 5,5 km

        Far de Calella 40 m 6,7 km

        Torretes 88 m 7,6 km

        Càmping Bonavista 20 m 8,9 km
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PERFIL ALTIMÈTRIC DE LA RUTA
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