
 
 

Maresme 
17 excursions a peu 
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Les rutes a peu són la millor manera de conèixer els 
municipis i la gran quantitat d’espais naturals del Maresme 

 
 
En un territori que compta 
amb una bona línea fèrria, 
el transport públic permet 
arribar als diversos 
municipis on comencen les 
rutes a peu i tornar al lloc 
d’origen. D’aquesta manera 
es poden conèixer els 30 
municipis del Maresme i els 
seus espais naturals 
 
El Maresme limita amb les 
comarques del Barcelonès pel 
sud-oest, el Vallès 
Oriental pel nord-oest, la Selva 
pel nord-est i el Mediterrari pel 
sud-est. 
 
Característiques dels 
itineraris seleccionats: 

 
-Estan distribuïts de manera 
homogènia pel territori, visiten 
els indrets naturals 
representatius i el patrimoni 
històric més rellevant.  
 
-Passen per les 30 localitats del 
Maresme. 

 



 
-Cada ruta, a part de la descripció dels camins, porta unes consideracions 
personals sobre l’entorn natural i humà.  
 
-S’indica si la dificultat d’un itinerari i la seva durada són baixes o 
mitjanes, encara que els considera valors subjectius. 
 
-Donen informació sobre els camins que van sortint i no s’han d’agafar; 
això ajuda l’excursionista a prendre decisions que contribuixen a fer 
concloure l’itinerari amb èxit. 
 
 
Espais naturals protegits del Maresme: 
 
“De tota la gran superfície d’espais naturals presents a la comarca, 
només un 19% es troba protegit sota d’algun tipus de figura legal” 
 
 
“Parc de la Serralada de Marina i Parc de la Serralada Litoral 
Aquests dos espais naturals estan situats a la Serralada Litoral catalana, 
3.022 hectàrees sota la denominació de Parc de la Serralada de Marina 
i 7.400 hectàrees del Parc de la Serralada Litoral. De la serralada de Marina, 
només un tros pertany al Maresme (municipi de Tiana), mentre que el de la 
Serralada Litoral té una distribució més homogènia entre el Vallès Oriental i el 
Maresme. De sud a nord, les principals altituds són: turó de Galzeran (485 m), 
Sant Mateu (499 m), turó d’en Baldiri (425 m), turó d’en Cirers (470 m) i Burriac 
(401 m). […] 
 
Parc del Montnegre i Corredor 
La superfície protegida d’aquest espai natural és de 15.010 hectàrees i 
la constitueixen dos massissos, el del Montnegre i el del Corredor, alineats 
en paral·lel a la costa, com una barrera natural entre la plana litoral del 
Maresme i la depressió del Vallès i la Selva. Els dos massissos són, però, 
ben diferents. El Montnegre, més gran i abrupte, és també més salvatge i 
impenetrable. El Corredor, en canvi, mostra un relleu més amable i suau, 
de formes arrodonides per l’erosió que han afavorit l’ocupació agrícola de 
les àrees centrals. El substrat geològic dels dos conjunts muntanyosos està 
format bàsicament per un gran cos granític travessat per roques filonianes. […] 
 
Roureda de Tordera 
Espai de 35 hectàrees situat a la plana al·luvial de la Tordera, al costat 
del barri de Sant Pere. Trobem una roureda de roure pènol i africà en una 
zona d’inundació temporal compresa entre dues rieres que desguassen 
a Can Verdalet. En aquesta illa de paisatge centreeuropeu enmig d’un 
paisatge mediterrani trobem vegetació aquàtica com el càrex pèndul, el lliri 
groc, la boga, el marcòlic, el vern o el freixe. Quant a la fauna, destaquen 
el pica-soques blau i el tritó palmat, present a les basses temporals. 
 
Estany de Tordera 
Espai de 45 hectàrees constituït per diverses masses d’aigua: 



– L’estany de la Júlia (7 ha). Format per aigua temporal, amb 
herbassars, jonqueres i vegetació de ribera. 
– El braç esquerre de l’illa del riu Tordera (8,6 ha). Meandre del riu 
de caràcter estacional. 
– Els Prats d’en Gai (12 ha), terreny inundable. 
– L’estany de Can Raba (7 ha), estany d’inundació temporal. 
La vegetació està constituïda per oms, herbassars submergits, 
marcòlics, canyissars, lliris grocs... Quant als ocells, destaquen 
el cabusset, la polla d’aigua, la fotja, l’ànec collverd, el bernat 
pescaire, el martinet... i les dues espècies de tortugues aquàtiques: 
la de rierol i la d’estany. 
– L’estany de Can Torrent (9,7 ha), d’inundació temporal, amb 
vegetació de ribera constituïda per oms, freixes, alocs, lliris 
grocs... Trobem el tritó palmat i dues espècies de crustacis. 
 
Altres espais no protegits: desembocadura i delta de la Tordera.” 
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