
La riera de Pineda

Les vistes de la vall, Calella i el mar des de la carretera 
d’Hortsavinyà.

El divertit descens pel sot de Sant Andreu.

La bonica vall que forma la riera de Pineda.

El tram planer pel passeig marítim de Calella.

PUNTS 
FORTS DE 
LA RUTA

Altitud mínima   2 m  

Altitud màxima   263 m     

Punt de sortida / arribada   Càmping El Far

Població   Calella 

Exigència física   Mitjana

Temps total efectiu   2:30 h     

Distància total   20,3 km     

Desnivell acumulat   270 m     

Ens enlairem fins al collet de Sant Andreu i abordem una 
llarga i variada baixada que ens mostra l’aprofitament 
històric i la bellesa de la riera de Pineda

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

Des del Càmping El Far fem la rotonda d’entrada a Calella i ens dirigim cap al passeig marítim, 

que seguim fins arribar al pont de la Riera. Pugem fins a la rotonda de la N-II i seguim les indicacions 

cap a “Hortsavinyà”. Per la carretera d’Hortsavinyà fem un tram de pujada de 7,5 km. Sense gaire 

trànsit ni desnivell, aprofitem per contemplar la vall. Poc després del punt km 5 la carretera deixa 

d’estar asfaltada i es converteix en una ampla pista que ens porta fins al collet de Sant Andreu, 

porta d’entrada al Parc Natural del Montnegre i el Corredor. En aquesta àmplia esplanada hi trobem 

un mapa del parc. Si volem podem visitar l’ermita de Sant Andreu, situada uns metres més amunt, 

però caldrà que ho fem a peu degut al fort pendent.

Tant bon punt hem recuperat forces ens disposem a baixar cap al sot de Sant Andreu, fons de vall 

ombrívol amb un bonic bosc mediterrani i de ribera. El primer tram del descens es presenta costerut 

i caldrà parar atenció a la conducció. Un xic més avall la vall s’eixampla i el descens és més suau. 

Escampades aquí i allà hi veiem masies (algunes abandonades com Cal Caletre o Can Pairet) que són 

testimoni dels usos històrics de la vall.

Passat el nucli de Cal Capità podem dir que ja s’ha format la riera de Pineda, que recull les aigües 

estacionàries dels diferents barrancs que baixen de les serres. Aviat la pista queda asfaltada i, a 

mesura que baixem, anem deixant enrere aquesta orografia complexa i laberíntica. Al costat del 

vial podem aturar-nos a visitar els propers molí fariner i forn de calç de Cal Marquès. També, poc 

després de passar sota l’autopista C-32, ens podem desviar un moment per veure les restes d’un 

antic aqüeducte romà.

Seguim baixant, ara ja a la plana, entre horts i camps de conreu. Albirem les primeres cases de 

Pineda de Mar i creuem la riera. Tot seguint unes marques grogues arribem a la desembocadura 

de la riera de Pineda, moment en que reprenem el passeig marítim. Avancem en direcció a Calella i 

anem a buscar el pas subterrani que ens porta, seguint la combinació de carrers que ja hem utilitzat 

a l’inici, fins a l’entrada del Càmping El Far.

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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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 El Far 25 m 0,0 km

        Carretera Hortsavinyà 21 m 1,2 km

        Collet de Sant Andreu 263 m 7,7 km

        Trencall Cal Capità 91 m 10,9 km

        Molí fariner de Cal Marquès 46 m 13,2 km

        Pont del Diable 36 m 13,5 km

        Túnel sota N-II 8 m 15,7 km

        Desembocadura riera de Pineda 5 m 16,5 km

        Càmping El Far 25 m 20,3 km
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PERFIL ALTIMÈTRIC DE LA RUTA
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