
Les Torrenteres

La pujada panoràmica fins al collet de Sant Andreu.  

El divertit i llarg descens per les Torrenteres.

La vegetació verda i esponerosa del fons de la vall.

L’encantador poblet de Sant Pol de Mar.

PUNTS 
FORTS DE 
LA RUTA

Altitud mínima   5 m  

Altitud màxima   294 m     

Punt de sortida / arribada   Càmping Bonavista

Població   Calella 

Exigència física   Mitjana   

Temps total efectiu   2:30 h     

Distància total   17,7 km     

Desnivell acumulat   400 m     

Ruta circular que ens enlaira fins al collet de Sant Andreu i 
ens descobreix -ja baixant- l’oasi de frescor de les Torrenteres.
Tot seguit, visitem el bonic poble mariner de Sant Pol de Mar.
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Des del Càmping Bonavista pedalem per la carretera N-II fins a la rotonda d’entrada a Calella. 

Seguim per la N-II fins que ens trobem un trencall a l’esquerra amb indicacions cap a Hortsavinyà. 

Retallem pels carrers Tramuntana i Pi i agafem la carretera d’Hortsavinyà cap a l’esquerra. Aquí 

iniciem un tram de pujada de 7,5 km, però no gaire exigent. El poc trànsit que té aquest vial ens 

facilita molt la pedalada, podent contemplar les vistes a la vall i a Calella mentre resseguim els torrents 

i els contraforts que baixen dels turons de la Punta de Garbí i Migjorn. Uns 400 m després del km 5 

s’acaba l’asfalt i la carretera esdevé una pista. Continuem pujant i aviat entrem al Parc Natural del 

Montnegre i el Corredor. Uns metres més endavant el camí es fa més planer i arribem al collet de 

Sant Andreu, àmplia esplanada amb un panell on hi trobem un mapa del parc. Si volem, podem 

visitar la propera ermita de Sant Andreu deixant les bicis al collet i caminant per un sender poc evident 

que surt des del NO de l’esplanada.

Després de recuperar forces, deixem a la dreta el camí que baixa cap a la riera de Pineda i aviat 

arribem a un trencall, que prenem a l’esquerra, senyalitzat amb les marques blanques i verdes 

del SLC102 (Sender Local de les Torrenteres). Aquí iniciem un llarg i divertit descens que ens portarà 

fins al sot que recull les aigües estacionàries de les diferents torrenteres que davallen de la serra. 

Durant el primer tram del descens, cal parar atenció amb la conducció de la bici, el camí és molt 

costerut i el descens és tècnic. Més avall ens endinsem en un tram preciós, caracteritzat pel curs 

d’aigua, frescal i cobert de vegetació ufanosa. Finalment sortim a la part baixa de la vall, coneguda 

com vall de Can Mates. Des d’aquí deixem a la dreta l’accés a Sant Cebrià de Vallalta i seguim 

baixant, passant per un camp de golf.

Sortim a la carretera de Sant Pol de Mar a Sant Cebrià i Sant Iscle i la seguim cap a l’esquerra 

vigilant amb el trànsit fins que arribem a una rotonda. Seguim les indicacions que ens porten cap al 

nucli antic de Sant Pol i de seguida arribem a les vies del tren. Travessem aquest acollidor poblet 

mariner i sortim a la carretera N-II, que seguim 1km fins a l’entrada del Càmping Bonavista.



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

        Carretera Hortsavinyà 21 m 1,2 km

        Collet de Sant Andreu 263 m 7,7 km

        Trencall Les Torrenteres 294 m 8,3 km

        Cruïlla Sant Cebrià de Vallalta 42 m 12,7 km

        Carretera a Sant Cebrià de Vallalta 28 m 14,2 km

        Entrada a Sant Pol 13 m 15,5 km

        N-II 20 m 16,7 km

        Càmping Bonavista 20 m 17,7 km
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PERFIL ALTIMÈTRIC DE LA RUTA
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