
La Roca Grossa i el Far de Calella

Altitud mínima   3 m  

Altitud màxima   43 m     

Punt de sortida / arribada   Càmping Caballo de Mar

Població   Pineda de Mar 

Exigència física   Fàcil   

Temps total efectiu   1:30 h     

Distància total   10 km*     

Desnivell acumulat   70 m     

Ruta lineal per gaudir de la façana marítima de Pineda i 
Calella així com de la visita al seu far i a la seva roca més 
emblemàtica: la Roca Grossa

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

Des del Càmping Caballo de Mar sortim al passeig marítim i l’agafem cap a l’esquerra. Passem 

les llargues platges de les Dunes i dels Pins i arribem a Pineda, respectant en tot moment als 

vianants i utilitzant el carril bici quan sigui n’hi hagi. Voregem el cementiri i el Club Nàutic i 

arribem al bonic passeig de Manuel Puigvert, amb quatre files de plataners que ens ofereixen una 

agradable ombra.

Poc després del passeig ens trobem amb l’imponent pont de la Riera, de nova construcció, 

que salva la riera de Calella o del Capaspre, just al costat de la seva desembocadura. Una mica 

més endavant arribem a un primer pas subterrani que ens mena al carrer Rierany de Valldenguli, 

que remuntem fins que ens trobem un segon pas subterrani que ens porta fins al carrer Puig 

de la Popa. Sortim a la rotonda d’accés a Calella i, parant molta atenció amb el trànsit, agafem 

la carretera N-II en direcció a Barcelona. Uns 300 m més endavant, després d’un revolt marcat, 

agafem una desviació a la dreta que puja fins a una cruïlla de camins i continua fins a l’entrada 

del far de Calella, que recomanem de visitar*.

Des del far desfem el camí fins a la cruïlla de camins i ara ens dirigim cap a la dreta. Descartem 

el camí que puja a les Torretes i seguim un carreró que més endavant es transforma en un pont 

de fusta que salva la carretera N-II. Podem baixar el pont per un pas habilitat per a ciclistes. 

De seguida arribem al mirador de la platja de la Roca Grossa, amb vistes a aquesta formació 

singular que és un dels emblemes dels calellencs. Darrerament una colònia de corbs marins 

emplomallats (Phalacrocorax aristotelis) s’han fet residents a la zona i fan servir els rocams del 

litoral com a refugi per passar-hi la nit. Si hi anem al capvespre els veurem segur!

Havent gaudit de les vistes iniciem el camí de retorn. Des del mirador de la Roca Grossa sortim 

a la N-II i tornem a la rotonda d’entrada a Calella i al carrer del Puig de la Popa, des d’on 

desfem el camí fins al passeig marítim, que seguim en sentit contrari a l’anada fins al Càmping 

Caballo de Mar.

*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

PUNTS 
FORTS DE 
LA RUTA

L’ambient del passeig marítim i la brisa marina. 

Conèixer el far de Calella des de dins.

Observar la colònia de corb marí emplomallat sobre les roques.

La Roca Grossa, avantsala de la Costa Brava.

* 5 km d’anada i 5 km de tornada pel mateix camí.
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Continguts i disseny:
www.rutespirineus.catTelèfon servei d’emergències: 112

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 Caballo de Mar 5 m 0,0 km

        Club Nàutic 3 m 1,3 km

        Primer pas subterrani 6 m 3,1 km

        Segon pas subterrani 13 m 3,3 km

        Far de Calella 40 m 4,2 km

        Mirador de la Roca Grossa 20 m 5,0 km

        Càmping Caballo de Mar 5 m 10,0 km
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