
Un tast de Blanes

Descobrir la plana deltaica de la Tordera. 

L’ambient turístic al centre de Blanes.

L’emblemàtica roca de Sa Palomera.

PUNTS 
FORTS DE 
LA RUTA

Altitud mínima   3 m     

Altitud màxima   4 m  

Punt de sortida / arribada   Càmping La Tordera

Població   Malgrat de Mar 

Exigència física   Fàcil  

Temps total efectiu   2:00 h     

Distància total   11,6 km*     

Desnivell acumulat   11 m     

Ruta molt planera ideal per realitzar en família i que ens 
apropa al centre urbà de la localitat marinera de Blanes.

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

Càmping La Tordera-Nacions
Camí de la Tordera s/n
08380 Malgrat de Mar, Barcelona
Tel: +34 93 761 27 78 
tordera@capfun.com | www.campinglatordera.com

1 català

Des del Càmping La Tordera remuntem el riu Tordera per la seva riba dreta orogràfica i 

arribem fins a la carretera GIP-6831, que prenem a la dreta passant el pont de la Tordera, amb 

molt bones vistes al tram final d’aquest curs d’aigua. Amb molta precaució amb els vehicles 

motoritzats, abandonem aquest vial desviant-nos per una pista que surt a mà dreta i que fa 

un gir molt pronunciat, situant-se a l’altra riba de la Tordera. El camí progressa entre l’espessa 

vegetació del canyar, d’on podem sentir el cant del rossinyol bord. Deixem enrere a l’esquerra 

un primer trencall i seguim recte fins a un segon trencall, també a l’esquerra, que aquest cop 

sí que prenem.

Passem a tocar del Club de Tennis i Pàdel Blanes i sortim a l’avinguda de la Vila de Madrid, 

que seguim fins a topar-nos amb el carrer Mercè Rodoreda. Des d’aquest carrer ens atansem 

al passeig de S’Abanell, que transcorre en paral.lel a la costa i té alguns trams amb carril bici 

segregat. Al fons observem el turó de Sant Joan amb el seu castell enlairat dominant tota la 

contrada. Pocs metres després de la plaça dels Països Catalans ja tenim a la nostra dreta la 

peculiar formació rocallosa de Sa Palomera, que fa de partió natural entre la platja de S’Abanell 

i la badia de Blanes, i que es considera el punt on comença la Costa Brava. Aquí donem per 

finalitzat aquest itinerari, però si es vol es pot continuar per la platja de Blanes fins al port pesquer 

i, des d’allà, accedir al Jardí Botànic Marimurtra o visitar el nucli antic de Blanes. 

Retornem al Càmping La Tordera pel mateix camí que hem fet a l’anada.* 5,8 km d’anada i 5,8 km de tornada pel mateix camí.



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

Aquest croquis aproximat amb l’itinerari de la ruta ha estat creat a partir del mapa “Mapa comarcal de Catalunya 1:50.000. La Selva.” 
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 La Tordera-Nacions 3 m 0,0 km

        Trencall pista La Tordera 8 m 1,9 km

        Avinguda de la Vila de Madrid 3 m 3,7 km

        Passeig S’Abanell 2 m 4,4 km

        Accés Sa Palomera 2 m 5,8 km

        Càmping La Tordera-Nacions 3 m 11,6 km
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PERFIL ALTIMÈTRIC DE LA RUTA (NOMÉS ANADA)
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