
Malgrat, Santa Susanna i Pineda

Altitud mínima   1 m     

Altitud màxima   205 m  

Punt de sortida / arribada   Càmping Del Mar

Població   Malgrat de Mar 

Exigència física   Mitjana* 

Temps total efectiu   3:00 h     

Distància total   22,1 km     

Desnivell acumulat   272 m     

Ruta molt variada on visitem els nuclis de Malgrat, Santa 
Susanna i Pineda, combinant la plana agrícola amb carrerons 
estrets, fonts ombrívoles, pistes forestals i la façana marítima.

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

Descobrim el parc de la font del Boter. 

L’església de Sant Pere de Riu.

L’encant del Camí del Mig o Carretera Vella.

Recórrer el passeig marítim entre Santa Susanna i Malgrat.

PUNTS 
FORTS DE 
LA RUTA

Des del Càmping Del Mar ens endinsem a la plana al·luvial de la Tordera seguint el camí de la 

Pomereda i el camí de Mas Bages fins al camí del Pla. Un cop aquí girem a l’esquerra en direcció a 

Malgrat, descobrint aquesta terra fèrtil farcida d’horts, hivernacles i camps de conreu.Passem per sota 

de les vies del tren i, després d’una rotonda, entrem a Malgrat, que recorrem en tota la seva extensió 

seguint els carrers Camí del Pla, Carme, Blanch, Ramon Turró, Roger de Flor i l’avinguda dels Països 

Catalans. Continuem per l’avinguda de la Costa Brava però aviat l’abandonem per rodar més tranquils 

pel camí del Mig, que de nou ens porta a travésd’un agradable tapís agrícola que s’estén entre el mar 

i la muntanya.

Topem amb la riera de Santa Susanna i la remuntem per la dreta, travessant amb molta atenció la 

rotonda de la N-II i passant, tot seguit, a l’altra riba de la riera. Voregem Santa Susanna pel carrer i 

el passeig de Llevant i, havent creuat el carrer del Bou, deixem enrere el nucli urbà. El carrer asfaltat 

esdevé pista i comencem la pujada cap al turó de la Guàrdia, passant pel costat del parc de la Font 

del Boter. La pista puja amb força, flanqueja el turó de la Guàrdia pel nord i seguidament davalla per 

un collet sobre la C-32. Seguint el camí de Sant Pere de Riu entrem a la parròquia homònima i baixem 

fins al fons de la vall, no sense abans haver visitat l’església de Sant Pere de Riu.

Enllacem amb la riera de Pineda i aviat passem per sota de la C-32. Uns metres més endavant 

ens desviem a l’esquerra per un camí que remunta el vessant ocupat per camps i passa a prop 

de la rectoria Vella. Entrem al nucli urbà de Pineda pels carrers Eugeni d’Ors, Muntaner, Vall d’Aran 

i Sant Antoni, que aviat passa a dir-se Carretera Vella o Camí del Mig, i que és el mateix per on hem 

anat abans. Ens sorprèn la petita ermita de Sant Crist de Balasc, testimoni de l’antigor d’aquest vial. 

Seguim la carretera vella i tombem a la dreta pel carrer de Perafita, que ens apropa a la façana marítima 

i al carrer Consolat de Mar. A la rotonda d’entrada a Santa Susanna ens desviem cap al passeig 

marítim, on arribem passant per sota de la línia del ferrocarril. Després d’observar la torre de guaita del 

segle XVI situada al costat de l’estació, avancem per aquest agradable passeig fins a Malgrat i la platja 

de la Conca, arribant finalment a l’entrada del Càmping Del Mar.

* L’accés a Sant Pere de Riu es fa per un corriol que demanarà molta atenció amb la bici.

Càmping Del Mar
Camí de la Pomareda s/n
08380 Malgrat de Mar, Barcelona
Tel: +34 93 765 37 67 
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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 Del Mar 2 m 0,0 km

        Camí del Pla 5 m 1,7 km

        Rotonda entrada Malgrat 3 m 3,1 km

        Camí del Mig 5 m 5,6 km

        Riera de Santa Susanna 8 m 7,2 km

        Font del Boter 40 m 8,6 km

        Sant Pere de Riu 125 m 11,7 km

        Riera de Pineda 38 m 12,6 km

        Trencall camí 22 m 13,7 km

        Carretera Vella 7 m 15,4 km

        Camí de Perafita 6 m 16,5 km

        Passeig Marítim 4 m 17,3 km

        Càmping Del Mar 2 m 22,1 km
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PERFIL ALTIMÈTRIC DE LA RUTA
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