
Sant Cebrià i Sant Iscle de Vallalta 
- Creu de Canet – Canet

Atractiva ruta circular que ens permet descobrir l’ombrívola 
Vallalta, la serralada litoral i el centre de Canet.

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

Sortint del Càmping Globo Rojo agafem la carretera N-IIcap a l’esquerra en direcció a Calella, 

ocupant l’ample voral que ben segur compartirem amb d’altres ciclistes. A l’entrada de Sant Pol 

de Mar, ens desviem a la dreta per la carretera BV-5128 seguint les indicacions “St. Pol de Mar - 

St. Cebrià de Vallalta”. Passem per un túnel, creuem la riera de Sant Pol per un pont i a la següent 

rotonda girem a l’esquerra cap a la Vallalta. Remuntem la riera de Sant Pol passant per sota la 

C-32 i seguim pujant suaument fins a l’entrada de Sant Cebrià de Vallalta.

Sortim del poble i aviat notem com la vall es tanca i es fa més ombrívola. Sense gaire esforç 

arribem a Sant Iscle de Vallalta, poblet molt tranquil ubicat al cor de la vall. Des de la seva plaça 

Major seguim uns metres per la carretera BV-5111, però de seguida ens desviem a l’esquerra 

i travessem la riera de Vallalta pel costat d’un pontet per a vianants. Descartant el carrer que 

accedeix al pavelló municipal d’esports, nosaltres seguim a l’esquerra pel camí de Can Preses, 

una pista forestal que puja cap a la muntanya. Veiem les marques de pintura blanques i 

vermelles del sender GR5, que seguirem per creuar la serralada.

La pujada combina dures rampes amb trams més suaus. Un cop hem assolit el coll Safiguera 

(272 m) la pista es fa més planera i aviat arribem a un trencall on hi ha un curiós aixopluc 

emblanquinat. Agafem el camí que surt cap a l’esquerra i que ràpidament ens condueix fins a 

la Creu de Canet o Pedracastell (285 m), monument dissenyat per Lluís Domènech i Montaner i 

construït l’any 1901 (tot i que el que veiem avui en dia és una reconstrucció de 1954). Les àmplies 

vistes que tenim des de les seves grades -des de la costa amb els pobles de Sant Pol, Canet i 

Arenys fins als plecs que fa la serra del Montnegre- fan que hagi valgut la pena l’esforç realitzat.

Retornem al trencall i, descartant ja la senyalització del GR 5, comencem la baixada molt directa 

i divertida fins a Canet, on entrem per una rotonda. Girem a la dreta per la ronda Sant Jordi i, a 

la següent rotonda, girem a l’esquerra per la riera Gavarra, que no deixem fins que arribem a 

la riera de Sant Domènec, al bell mig de Canet. Baixem fins a la N-II, que agafem a l’esquerra. 

Al cap de pocs minuts arribem a l’entrada del Càmping Globo Rojo.

Altitud mínima   4 m  

Altitud màxima   285 m     

Punt de sortida / arribada   Càmping Globo Rojo

Població   Canet de Mar 

Exigència física   Mitjana   

Temps total efectiu   2:30 h     

Distància total   17 km     

Desnivell acumulat   267 m     
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Ctra. N-II, km 660.9
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Tel: +34 93 794 11 43 
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L’atractiu innegable de Sant Iscle de Vallalta. 

El tram de pista forestal seguint el GR5.

Les vistes des de la Creu de Canet.

L’animada riera de Sant Domènec.
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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.

sentit de la rutaitinerari inici/final de la ruta

Càmping Bungalow Globo Rojo
Ctra. N-II, km 660.9
08360 Canet de Mar (Barcelona)
Tel: +34 93 794 11 43 
camping@globo-rojo.com | www.globo-rojo.com

2 català

PERFIL ALTIMÈTRIC DE LA RUTA
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PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Altura Distància

        Càmping El Globo Rojo 4 m 0,0 km

        Trencall Sant Pol 7 m 2,1 km

        Rotonda Vallalta 13 m 2,6 km

        Sant Cebrià de Vallalta 60 m 5,4 km

        Sant Iscle de Vallalta 120 m 9,1 km

        Trencall GR-5 120 m 9,4 km

        Coll Safiguera 272 m 10,9 km

        Cruïlla a la Creu de Canet 271 m 11,9 km

        Creu de Canet 285 m 12,0 km

        Ronda de Sant Jordi 51 m 14,5 km

        Riera Gavarra 35 m 14,7 km

        Riera de Sant Domènec 10 m 15,4 km

        N-II 5 m 15,6 km

        Càmping El Globo Rojo 3 m 17,0 km
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