
El curs baix de la Tordera

Ruta lineal que ens endinsa al curs baix del riu Tordera 
i ens permet descobrir tots els seus atractius naturals.

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

La plana deltaica de la Tordera. 

Descobrir la Punta de la Tordera.

L’encant dels estanys de Tordera i de la Júlia.

Passejar pel poble de Tordera.

PUNTS 
FORTS DE 
LA RUTA

Des del Càmping Resort Els Pins seguim el camí de la Pomereda i entrem a la plana al·luvial del 

riu Tordera a través del camí de Mas Bages. Entre camps de conreu, horts o hivernacles seguim pel 

camí del Pla fins al camí de la Selva. Girem a la dreta i seguim el l’asfalt fins al final, agafant un petit 

corriol que ens apropa a la Punta de la Tordera. Retornem per on hem vingut, creuem la carretera 

GIP-6831 i a continuació la via fèrria per un pas soterrat. Més endavant deixem a l’esquerra la planta 

potabilitzadora de Palafolls. Travessem 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 fruït d’un 

projecte de recuperació de l’ecosistema d’aiguamoll d’aigües dolces que ha executat l’Ajuntament de 

Palafolls des de l’any 2011.

Travessem una zona verda i entrem a Palafolls tenint al davant la biblioteca Enric Miralles. Creuem 

el poble pels carrers Camí del Roig, Sant Jordi, Xon Comas, Xon Morer, Esperança, Roig i Jalpí, i Camí 

Pla de la Ginesta, que transita novament per la rica plana al·luvial amb un paisatge marcadament 

antropitzat. Passem pel costat del polígon Mas Puigvert i, tot seguit, per sota de la carretera C-32. 

Creuem la riera Reixac i seguim per una pista que transcorre entre el riu Tordera i el polígon Inditex. Poc 

després el camí es fa més plaent, amb bonics plàtans que fan ombra i taules de pícnic per a reposar-hi. 

Passem la N-II per sota i entrem a Tordera pel passeig Manuel Puigvert. Arribem a la rotonda amb 

la carretera BV-5121, que nosaltres prenem a la dreta fins a la confluència amb la carretera GI-512. A 

l’altra vorera hi tenim els naturalitzats estanys de la Tordera, que podem observar.

Tornem fins a la rotonda d’entrada a Tordera i girem a la dreta per la carretera BV-5122, vial que 

abandonem tot seguit desviant-nos a la dreta cap a un aparcament. Seguim per un camí que remunta 

la riba esquerra del riu i que més endavant retorna a la BV-5122. Deixem de seguida aquesta carretera 

i ens desviem entrant al pla de la Júlia. Descartant el camí d’accés a una fàbrica, prenem la pista 

asfaltada que ens porta fins a l’estany de la Júlia. Hem arribat al final de l’itinerari.

Per tornar al Càmping Resort Els Pins caldrà desfer tot el recorregut d’anada descartant, però, els 

Càmping Resort Els Pins
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2 català

Altitud mínima   1 m     

Altitud màxima   34 m  

Punt de sortida / arribada   Càmping Resort Els Pins

Població   Malgrat de Mar 

Exigència física   Mitjana  

Temps total efectiu   5:00 h     

Distància total   38,8 km*     

Desnivell acumulat   60 m     

* 19,7 km d’anada i 19,7 km de tornada pel mateix camí.
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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.

itinerari
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2 català

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Altura Distància

        Càmping Resort Els Pins 2 m 0,0 km

        Camí de Mas Bages 3 m 0,5 km

        Camí del Pla 6 m 1,9 km

        Punta de la Tordera 3 m 4,1 km

        Carretera GIP-6831 7 m 6,2 km

        Carretera B-682 10 m 6,8 km

        Camí Pla de la Ginesta 13 m 8,5 km

        Pas sota C-32 18 m 10,7 km

        Pas sota N-II 22 m 13,2 km

        Rotonda entrada Tordera 26 m 14,2 km

        Estany de Can Rave 29 m 14,9 km

        Trencall Pla de la Júlia 30 m 17,4 km

        Estany de la Júlia 34 m 19,4 km

        Càmping Resort Els Pins 2 m 38,8 km
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PERFIL ALTIMÈTRIC DE LA RUTA (NOMÉS ANADA)
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