
De Calella a Malgrat pel passeig 
marítim

L’ambient mariner del passeig litoral.

La possibilitat de banyar-nos durant la ruta.

Entendre l’orografia de l’Alt Maresme.

PUNTS 
FORTS DE 
LA RUTA

Altitud mínima   2 m  

Altitud màxima   25 m     

Punt de sortida / arribada   Càmping El Far

Població   Calella 

Exigència física   Mitjana  

Temps total efectiu   2:00 h     

Distància total   19,4 km*     

Desnivell acumulat   72 m     

Ruta lineal i molt planera que ens permet descobrir i gaudir 
de la vitalitat i ambient mariner que es respira a tot el litoral 
entre Calella i Malgrat

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

Des del Càmping El Far passem per la rotonda d’entrada a Calella i remuntem el carrer Puig de la 

Popa. Girem a la dreta i agafem la riera de Valldenguli, passant per sota d’un primer pas subterrani 

i recorrent el vial en tota la seva extensió en direcció al mar, on ens trobem un segon pas subterrani 

exclusiu per a vianants i ciclistes. Un cop a l’altra banda ja som al passeig marítim de Calella, davant 

dels amples sorrals de les platges de Garbí i de Calella.

Poc després de travessar l’imponent pont de la Riera, entrem al passeig de Manuel Puigvert, 

amb quatre línies de plataners que ens ofereixen una inestimable ombra durant l’època de calor. 

Continuem dirigint-nos cap al cementiri local i després de vorejar-lo arribem a una zona més oberta, 

amb grans esplanades. Passem per sobre de la riera de Pineda i tot seguit arribem a la façana litoral 

de Pineda de Mar, localitat que deixem poc després del Club Nàutic. Sobten les restes d’un búnquer 

antiaeri construït l’any 1936 pels ajuntaments republicans per tal de protegir-se dels atacs dels avions 

nacionals provinents de Mallorca.

Quan passem sobre la desembocadura de la riera de Santa Susanna tenim dues opcions: o bé 

continuem pedalant pel passeig marítim, que en aquest tram està asfaltat i progressa entre les vies 

del tren i els càmpings i hotels de primera línia de costa, o bé anem a buscar la línia més propera 

al mar. En aquest cas serà necessari baixar de la bici en algun punt, ja que la sorra i altres obstacles 

no ens permetran pedalar. Si optem per aquesta opció, per tal de reincorporar-nos posteriorment al 

passeig marítim caldrà que ens desviem pels petits carrerons que separen càmpings i hotels.

Passat Santa Susanna de seguida arribem a Malgrat. Continuem avançant fins a la plaça de Xesco 

Boix, punt on donem per finalitzada aquesta ruta. Si es vol, es pot continuar pel passeig i arribar 

fins a la desembocadura de la Tordera. Per retornar al Càmping El Far desfem el mateix camí. 

 

   * La llargada d’aquesta ruta es pot adaptar als interessos i a la condició física de cadascú. La ruta 
és lineal i per tant podem fer mitja volta en qualsevol moment.

Càmping El Far
Carretera N-II, km 666 
08370 Calella (Barcelona)
Tel: +34 93 769 09 67 
info@campingelfar.com | http://www.campingelfar.com
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* 9,7 km d’anada i 9,7 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.

Punt de pas Altura Distància

        Càmping El Far 25 m 0,0 km

        Primer pas subterrani 14 m 1,3 km

        Segon pas subterrani 6 m 1,5 km

        Final passeig Manuel Puigvert 4 m 2,8 km

        Riera de Pineda 5 m 3,9 km

        Riera de Santa Susanna 6 m 6,6 km

        Plaça de Xesco Boix 5 m 9,7 km

        Càmping El Far 25 m 19,4 km

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

1

2

3

4

7

6

5

PERFIL ALTIMÈTRIC DE LA RUTA (NOMÉS ANADA)
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