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Un tomb per Calella
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Des del Càmping Roca Grossa sortim a la carretera N-II i girem a l’esquerra, vigilant amb els
vehicles que circulen en ambdós sentits. Avancem per l’ample voral fins a la rotonda d’entrada
a Calella i seguim recte vers el carrer Puig de Popa. Al primer carreró, girem a la dreta i baixem
per Rierany Valldenguli, passant per un primer pas subterrani i seguint avall fins a un segon pas
subterrani, aquest reservat només a vianants i ciclistes. Sortim així a l’agradable passeig marítim
de Calella, amb els amples sorrals de les platges de Garbí i de Calella, que tenim a la nostra dreta.
Passat el pont de la Riera, construcció monumental que salva la riera del Capaspre, de seguida
entrem al passeig de Manuel Puigvert. Seguim l’ample passeig amb quatre línies de plataners
que ens fan ombra a l’estiui, passat el cementiri i el club nàutic, girem a l’esquerra i abandonem
la costa per sota de la via del tren. Seguim a l’esquerra el carrer Anselm Clavé i a la dreta
carrer Cervantes fins a la plaça Catalunya. Continuem pel carrer Bruguera, girem a l’esquerra

Exigència física Fàcil

Altitud mínima 4 m

Temps total efectiu 1:15 h

Altitud màxima 40 m

Distància total 8,2 km

Punt de sortida / arribada Càmping Roca Grossa

Desnivell acumulat 40 m

Població Calella

per Costa Fornaguera i a la dreta per Bisbe Sivilla. Sortim a la plaça de l’Ajuntament, girem a
l’esquerra pel carrer Bartrina, a l’esquerra pel carrer Jovara (capella de Sant Quirze i Santa Júlia)
i a l’esquerra pel carrer Romaní. Arribem a la plaça de l’Església, agafem Bisbe Sivilla, creuem
la plaça de l’Ajuntament i la plaça Pekinaire, girem a la dreta pel carrer Barcelona, a la dreta
per riera Capaspre i continuem recte fins a una rotonda. Agafem la N-II a l’esquerra en direcció
a Barcelona. Uns 300 m més endavant, després de la següent rotonda, agafem una desviació
a la dreta que puja fins a una cruïlla de camins i continua fins a l’entrada del far de Calella, que
recomanem visitar.
Des del far desfem el camí fins a la cruïlla de camins i ara ens dirigim cap a la dreta. Descartem
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El passeig marítim Manuel Puigvert.
L’ambient que es respira als carrerons de Calella.
El far de Calella.
Visitar la singular Roca Grossa.

el camí que puja a les Torretes i seguim un carreró que més endavant es transforma en un pont
de fusta que salva la carretera N-II. Podem baixar del pont per un pas habilitat per a ciclistes.
De seguida arribem al mirador de la platja de la Roca Grossa, amb vistes a aquesta formació
singular que és un dels emblemes dels calellencs. Des d’aquest punt, creuem la N-II i arribem al
Càmping Roca Grossa.

Ruta circular, fàcil i tranquil·la ideal per descobrir el passeig
marítim i el centre de Calella.
Telèfon servei d’emergències: 112

Continguts i disseny:
www.rutespirineus.cat
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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.
Telèfon servei d’emergències: 112
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Càmping Roca Grossa

15 m

0,0 km

2

Pas soterrat 1

5m

1,5 km
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Pas soterrat 2

5m

3,6 km
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Plaça Catalunya

5m
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Església

5m

5,1 km
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Plaça de l’Ajuntament

5m

5,5 km

7

Riera del Capaspre

5m
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Far de Calella

40 m

7,3 km
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