
Delta de la Tordera i Palafolls

Ruta ideal per conèixer la plana deltaica de la Tordera 
i el poble de Palafolls.

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

La plana al·luvial de la Tordera. 

La bassa naturalitzada a l’entrada de Palafolls.

Els carrerons del centre de Palafolls.

Els caminois entre Can Jordà i l’avinguda del Mar.

PUNTS 
FORTS DE 
LA RUTA

Des del Càmping Resort Els Pins ens endinsem a la plana al·luvial de la Tordera seguint el camí 

de la Pomereda, el camí de Mas Bages i el camí del Pla. Topem amb el canyar que delimita el 

curs fluvial de la Tordera i, seguint el camí de la Selva, creuem la carretera GIP-6831 i la via del 

tren per un pas soterrat. Més amunt deixem a l’esquerra la depuradora de Palafolls. Creuem 

la carretera B-682 per un túnel reservat a vianants i sortim a un pla arbrat amb un molí de vent 

metàl·lic pintat de verd i groc i una bassa naturalitzada que impulsà l’Ajuntament de Palafolls 

fa uns anys i que té com a objectiu recuperar un ecosistema d’aiguamoll d’aigües dolces.

Entrem a Palafolls per una zona verda i de seguida veiem la moderna biblioteca Enric Miralles. 

Tombem pel carrer del Camí del Roig i prenem l’avinguda Ribera de la Burgada a la dreta. 

Deixem a l’esquerra la plaça de les Valls d’Ax amb la seva altiva torre i més endavant el pavelló 

poliesportiu. Tallem a l’esquerra per l’avinguda Pau Casals que aviat passa a dir-se carrer Major 

i que ens porta fins a la plaça Major. Girem a la dreta pel carrer Camí de Sant Genís i el seguim 

fins a la plaça Saló del Mas Pedrer. Continuem pel carrer Estany Bufador fins a topar-nos amb un 

pont metàl·lic que creua la carretera B-682. Un cop a l’altra banda, deixem l’asfalt una estona 

i gaudim d’un camí que voreja masos i camps conreu. Seguim el Camí de Can Jordà a la dreta, 

entre camps i cases disperses. Més endavant el camí passa a dir-se Montblanc. Arribem a un 

punt on a la dreta hi ha una casa en construcció en estat d’abandonament i a l’esquerra quatre 

pins pinyoners i un camí mig amagat, que és el que nosaltres prenem.

Entre figueres de moro, atzavares i arbres que ens fan ombra seguim per aquest camí fins al 

carrer Anselm Clavé i l’avinguda del Mar. Arribats a la rotonda de la carretera BV-6001 seguim 

recte cap a Malgrat i continuem a l’esquerra per l’avinguda de Joaquim de Vedruna. Després de 

dues rotondes i un pas soterrat sota la via fèrria seguim per l’estret camí del Polígon i sortim al 

camí de la Pomereda, que ens retorna fins al Càmping Resort Els Pins.

Altitud mínima   1 m     

Altitud màxima   30 m  

Punt de sortida / arribada   Càmping Resort Els Pins

Població   Malgrat de Mar 

Exigència física   Fàcil  

Temps total efectiu   1:30 h     

Distància total   10,5 km     

Desnivell acumulat   26 m     
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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 Resort Els Pins 2 m 0,0 km

        Camí de Mas Bages 1 m 0,3 km

        Camí del Pla 4 m 1,7 km

        Carretera GIP-6831 9 m 3,3 km

        Pas sota B-682 10 m 4,1 km

        Plaça Major Palafolls 20 m 5,6 km

        Pont sobre B-682 22 m 6,2 km

        Rotonda entrada Malgrat 4 m 8,1 km

        Camí de la Pomereda 1 m 8,9 km

        Càmping Resort Els Pins 2 m 10,5 km
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PERFIL ALTIMÈTRIC DE LA RUTA
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