
Vallmanya i la riera de Santa 
Susanna

Recórrer el tram costaner i el delta de la Tordera. 

Les vistes que tenim des del castell de Palafolls.

L’església de Sant Miquel de Vallmanya.

El divertit descens pel Sot de la Rabassa.

PUNTS 
FORTS DE 
LA RUTA

Ruta circular molt completa que combina el tram costaner 
de Malgrat de Mar amb el delta de la Tordera i els boscos 
mediterranis als voltants de Sant Miquel de Vallmanya.

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

Des del Càmping El Pinar seguim el passeig marítim en direcció a Malgrat. Passada la plaça de 

Xesco Boix, el passeig desemboca en un corriol que ens condueix fins al camí de la Pomereda. 

Ens desviem al nord-oest pel camí de Mas Bages i ens endinsem a la plana deltaica de la Tordera. 

Seguim pel camí del Pla i quan topem amb el camí de la Selva girem a l’esquerra i comencem a 

remuntar el riu Tordera. Creuem la carretera B-682 per un túnel reservat a vianants i sortim a un 

pla on hi ha un molí de vent metàl·lic i una bassa naturalitzada. Entrem a Palafolls pel parc de les 

Esplanes, el carrer Travessera de les Esplanes i l’avinguda Pau Casals i sortim al camí del Castell. 

Fem un tram de pujada sostinguda per una pista que ens porta fins a dalt de tot de la carena, on 

trobem l’antic castell de Palafolls, amb magnífiques vistes a tota la vall de la Tordera. Un ràpid 

descens ens condueix fins a un túnel sota l’autopista C-32 i a una rotonda on enllacem amb la 

carretera N-II. A la rotonda d’entrada a Tordera seguim pels carrers Camí Ral, Aragó, Immaculada i 

sortim a la carretera de Vallmanya.

Entrem a una vall amable i plaent: els camps de conreu i els masos disseminats conviuen amb 

un bosc ufanós. Aviat arribem al bell mig de la Vallmanya, on hi destaca la masia de Can Burgada. 

Pugem fins al coll de Can Burgada (146 m) i l’ascensió es fa més feixuga. Passem a tocar de la 

bonica església de Sant Miquel de Vallmanya i seguim ascendint fins al coll de Porc (315 m), cota 

màxima d’aquesta ruta.

Iniciem la baixada passant per la cruïlla de Quatre Camins (210 m). Al replà conegut com la 

Feixa del Gram deixem el camí carener i davallem fortament fins al fons del Sot de la Rabassa. 

Poc després d’un bosquet d’eucaliptus, el pendent se suavitza i apareixen els primers camps i 

masos dispersos. Hem arribat a la riera de Santa Susanna, que recorrem en tota la seva extensió. 

Passem sota la C-32 i entrem al centre de Santa Susanna. Arribem a una rotonda on creuem la 

N-II. El camí transcorre paral·lel a la riera i finalment arriba a la façana marítima per una rotonda i un 

pas soterrat. Un cop al passeig marítim, el seguim uns 200 metres i arribem al Càmping El Pinar.

Altitud mínima   1 m     

Altitud màxima   315 m  

Punt de sortida / arribada   Càmping El Pinar Platja

Població   Santa Susanna 

Exigència física   Notable*  

Temps total efectiu   4:00 h     

Distància total   32,3 km     

Desnivell acumulat   655 m     

La pujada al Castell de Palafolls és dreta. El tram des del trencall poc després de Sant Miquel 
de Vallmanya fins al Coll de Porc l’haurem de fer a peu en alguns moments.
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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 Pinar Platja 3 m 0,0 km

        Camí de Mas Bages 1 m 4,6 km

        Carretera B-682 10 m 8,2 km

        Castell de Palafolls 136 m 10,9 km

        Túnel sota C-32 52 m 12,5 km

        Accés Vallmanya 45 m 15,5 km

        Sant Miquel de Vallmanya 186 m 21,6 km

        Trencall al Coll de Porc 207 m 22,2 km

        Coll de Porc 315 m 23,2 km

        Trencall al Sot de la Rabassa 210 m 25,0 km

        Riera de Santa Susanna 65 m 27,0 km

        Rotonda N-II 10 m 30,1 km

        Càmping El Pinar Platja 3 m 32,3 km
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PERFIL ALTIMÈTRIC DE LA RUTA
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