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El Maresme, terra de bicicletes

Pels camins del Maresme solcats de pins, canyars i figues de 
moro vaig aprendre a anar en bicicleta i també a pelar-me els ge-
nolls i no plorar. La meva educació sentimental ve d’aquí, suposo. 
Pedalant he descobert aquesta terra breu i fràgil, pedalant n’he 
cartografiat els pobles, rieranys i turons, pedalant intento enten-
dre-la i entendre la seva gent i, ara que m’he fet una mica gran, 
pedalant a través d’aquesta col·lecció de rutes que ara us presento 
vull mostrar-vos una colla de camins perquè vosaltres també pu-
gueu descobrir el Maresme i sentir que pot ser casa vostra vingueu 
de la punta de món d’on vingueu.

“Els ciclistes són adolescents en plena descoberta de la vida”, 
assegura el sociòleg Marc Augé. Sí que ho som. Me n’adono a 
cada sortida que faig, a cada veral que conec, a cada carretera 
que pedalo. No hi ha dia de bicicleta que no sigui un somni acon-
seguit, com quan era un nen i corria tot l’estiu pels ravals del poble 
amb la bici buscant descobrir la vida.

El Maresme, terra de pagesos, d’horts, de flors i de pescadors, 
és també terra de bicicletes, perquè tots aquests oficis històrics 
hi estan relacionats. Avui, la moderna activitat econòmica de la 
comarca està generant una nova forma d’entendre el turisme, més 
proper i respectuós amb el territori on s’instal·la, més saludable i 
més familiar. En aquesta nova manera de fer turisme les bicicletes 
estan cridades a ser-ne protagonistes. Per això, si el Maresme és 
terra de bicicletes, la ciutat de Calella n’és la capital ciclista per 
mèrits propis. La “Volta” a Catalunya o l’Ironman són exemples que 
fascinen tothom i carreguen de raons aquesta capitalitat. Però jo 
em quedo amb les facilitats que dóna als visitants perquè utilitzin 
la bici per conèixer el lloc on són de vacances, per connectar amb 
els veïns, per buscar nous indrets que els facin veure com n’és 
d’atractiva la ciutat i la comarca i no dubtin a tornar-hi.

Per reforçar aquesta idea he fet aquest llibre, i perquè ningú, 
vingui d’on vingui, es perdi l’oportunitat de tornar a ser una mica 
adolescent, com diu Augé, i descobrir aquesta terra amb suau cop 
de pedal, que és com redescobrir la vida. A tots els garanteixo una 
satisfacció il·limitada.
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Cicloturisme tranquil

Les rutes d’aquest recull estan pensades i dissenyades a partir 
del concepte francès de randonneur (‘caminant’, literalment), que 
m’he permès traduir per ‘tranquil’; és a dir: circuits ciclistes on el 
paisatge, la descoberta o el patrimoni són els valors protagonistes, 
evitant posar en primer pla de la idea els ascensos i les dificultats 
tècniques que caracteritzen i prioritzen les rutes de cicloturisme 
esportiu. Cada cosa al seu lloc.

Per això hem evitat traçar rutes molt per l’interior de la comar-
ca, més agrest i costerut i a l’abast de ciclistes entrenats, no de 
tothom. Aquest recull de rutes és perquè les faci tothom, encara 
que potser en algun moment hagueu d’empènyer. No passa res; el 
premi no és per al primer, és per a tothom. El premi és la mateixa 
ruta.

No trobareu aquí ni grans distàncies, ni dificultats físiques 
enormes; però tampoc pretenc fer-vos passejar pel carrer de casa. 
Cadascuna de les rutes està pensada a partir de la idea de des-
cobrir un indret i posar-lo en valor històric, paisatgístic, social o 
cultural. Cada ruta té, doncs, una raó de ser, un perquè. És així tal 
com entenc la idea de cicloturisme tranquil. És així com el ciclisme 
es fa humanista.

A més, sempre que cal, combino la bicicleta i el transport 
públic, una mescla idònia per fomentar el turisme sostenible. Al 
Maresme, la línia de Rodalies R-1 facilita enormement el desplaça-
ment fins al punt de sortida de cada ruta.

També he evitat incloure fites quilomètriques, tracks de GPS 
i informacions similars que no tenen res a veure amb el ciclista 

Passera per a vianants i ciclistes damunt l’N-II, a prop de la Roca Grossa
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tranquil. Per seguir els itineraris d’aquest llibre no us cal ni ciclo-
computador, ni portamapes, ni satèl·lit. Si el text us diu “en arribar 
a una casa blava gireu a mà dreta”, és que ja no us cal més infor-
mació per seguir la ruta. Trobareu la casa blava i el camí que surt 
a la dreta. I llestos. No hi ha principi més senzill.

Tanmateix, però, cada excursió va acompanyada d’un senzill 
mapa per si voleu saber en tot moment en quin punt esteu del camí.

Algunes, poques, recomanacions

No sóc qui per dir-vos com heu de disposar de la vostra ruta, 
però sí que us vull fer partícips d’algunes de les coses en les quals 
penso quan em disposo a pedalar.

– Porto la bicicleta sempre en perfecte estat de funciona-
ment, en aquest aspecte no admeto matisos.

– No carrego mai res perquè sí. De pes, el just i encara. La 
moderna roba tècnica facilita enormement aquesta circums-
tància. No penseu que, per fer una ruta de 20 o 30 quilò-
metres, es pot anar de qualsevol manera. No. Cal portar 
l’equipament necessari, però sense carregar-se com un 
santbernat. Les jaquetes de Gore-Tex, per posar un exem-
ple, són cares, però duren tota la vida. Anar fent un aixovar 
ciclista a poc a poc és la millor forma, i la menys lesiva per 
a la butxaca, de tenir sempre allò que realment necessitem 
per a l’itinerari que hem de fer, l’època de l’any i les condi-
cions meteorològiques.

La vegetació de ribera és un dels espectacles que ens brinda la 
Tordera
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– No tinc pressa per completar la ruta. L’objectiu no és aca-
bar abans; és acabar descobrint el territori i gaudint del que 
hem vist i de la companyia. Penseu que els primers clubs 
ciclistes i les primeres proves, a finals del XIX, no eren com-
peticions, sinó que eren rutes i circuits cicloturistes. Era el 
top de la modernitat. Com ara.

– Sóc escrupolosament respectuós amb l’entorn i amb la po-
blació que l’habita, siguin persones o animals.

– Vaig amb molta cura amb els automòbils, però ocupo l’es-
pai que em correspon a la via pública sense por, sigui un 
camí rural o una carretera. En tinc tot el dret, només falta-
ria.

– Faig fotos, pregunto a la gent, em documento, miro mapes i 
tot el que calgui per aconseguir entendre el territori que he 
travessat en l’excursió. Si el viatge, per curt o proper que 
sigui, no ens transforma, més val que ens quedem a casa.

– I per això no em quedo mai aclofat al sofà. Per això surto als 
camins i carreteres amb la bicicleta, per conèixer; perquè 
conèixer ens fa lliures. No vull una altra cosa per a vosal-
tres, per això he fet aquest llibre.

Salut i pedals!

Rafael Vallbona

Seguint el curs de la Tordera, al límit amb la comarca de la Selva
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Turons, planes i marines

Presentem el territori. Des del modest balcó de la Serralada 
Litoral, el Maresme és una comarca abocada al mar en una estre-
ta franja de terra entre el delta de la Tordera al nord i el turó de 
Montgat al sud.

Els seus cinquanta escassos quilòmetres de costa estan for-
mats per platges baixes i llargues on aboquen els seus sediments 
els abundants torrents i rieres que baixen abruptament de les mun-
tanyes properes; les serres de Marina, Sant Mateu, Corredor i Mont-
negre, avui espais naturals protegits i que confegeixen el tram de la 
Serralada Litoral Catalana que travessa la comarca de sud a nord, 
accident que la protegeix de les temperatures fredes de les planes 
interiors i li atorga un microclima especialment temperat que fa la 
vida agradable als seus 450.000 veïns (hi ha qui l’anomena la Cali-
fòrnia catalana). Amb 120.000 habitants i situada gairebé al centre 
geogràfic de la plana, Mataró n’és la capital; una ciutat de serveis 
amb un notable patrimoni modernista, barroc i neoclàssic.

Aquesta morfologia ha fet del Maresme una terra especial-
ment apta per al conreu d’horta, vinya, fruita i flor. A més de ver-
dures, les famoses patates, els emergents pèsols i les exquisides 
mongetes del ganxet, aquesta terra és una de les zones vinícoles 
històricament més importants (DO Alella), les maduixes conrea-
des al nord de la comarca i les cèlebres cireres d’en Roca ator-
guen una personalitat especial a l’agricultura maresmenca i la 
flor ha convertit les planes dels pobles del sud en autèntics mars 
interiors d’hivernacles des d’on s’exporten plantes i flors arreu del 
món a través del Mercat de la Flor de Catalunya, situat a Vilassar 
de Mar.

Tot aquest atractiu i la proximitat amb Barcelona, Girona i la 
Costa Brava fan que la comarca sigui una destinació turística de 
primer ordre i de les més antigues d’Europa. Calella és la capital 
del turisme al Maresme. A la ratlla dels 20.000 habitants i amb 
unes platges dignes de qualsevol paradís imaginat, és una ciutat 
dinàmica, moderna, acollidora, que estima la diversitat i la defen-
sa des de la cultura. A més, evidentment, gaudeix d’un parc d’equi-
pament hoteler i de serveis de primer ordre.
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Destinació turística pionera al litoral català des dels anys sei-
xanta, Calella és avui una ciutat dinàmica que rep cada any més 
de 250.000 visitants d’arreu del món atrets, no sols per la seva 
espectacular platja de sorra daurada de més de tres quilòmetres, 
sinó per ser un indret estratègic del turisme esportiu d’alta vola-
da. A més de l’Ironman que es fa cada octubre, la ciutat és, de fa 
temps, el punt de partida de la “Volta” ciclista a Catalunya, una 
competició de primer rang internacional que acull tots els grans 
de la bicicleta.

Dades tècniques

Itinerari: Riera Capaspre, far, Roca Grossa, passeig Manuel 
Puigvert, plaça Catalunya, església, plaça de l’Ajuntament, 
capella de la ciutat, font de Sant Quirze, hospital, parc Dal-
mau, fàbrica Llobet i Guri, mercat, riera Capaspre

Dificultat: Fàcil
Distància: 14 km
Temps: 1 h 17’
Desnivell: 165 m
Més informació: http://www.calellabarcelona.com
Com arribar-hi des de Calella i Barcelona:
 Transport públic: Renfe (R-1) Calella
 Cotxe: C-32 (sortida Calella – Pineda) i N-II

Descripció de l’itinerari

Situada a mig camí entre Barcelona i Girona, amb un clima 
especialment benèvol i molt ben comunicada per tren i carretera, 
la ciutat del Maresme malda per promoure el turisme familiar i 
sostenible. Per això us proposem descobrir-la a cop de pedal. Co-
mençareu la ruta a la riera Capaspre, el vèrtex que uneix la nova 
ciutat amb la vila vella, que fa uns anys era un rierany i avui és una 
avinguda dotada d’un esplèndid carril bici.

Pedalareu amunt fins la rotonda on es creua amb la carretera 
N-II i gireu a l’esquerra. Primer anireu per la calçada lateral, quan 
acaba seguiu per una passera habilitada i sortiu a una rotonda. 
Gireu a l’esquerra i seguiu pel pas habilitat al costat de la carretera 
fins arribar al trencall que va al far. Hi entreu.

Ruta 1 

Volta ciclista a Calella
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Al cap d’uns metres hi ha un trencall a esquerra i un a dreta. 
El de la dreta s’enfila, amb duresa, fins al far. Són 250 metres de 
molta pujada, però el far és un emblema de Calella, es pot visitar 
i les vistes són magnífiques. La ruta, però, continua pel camí que 
surt a l’esquerra. És un camí de ronda que, després de travessar la 
carretera N-II per una passera de fusta, us deixa a la Roca Grossa, 
una bella cala recollida a redós dels darrers esculls del roquissar 
de la serra del Montnegre quan s’enfonsa al mar.

Torneu ara a la ciutat pedalant per la passera habilitada a la 
banda dreta de la carretera. Passareu un mirador amb la millor vis-
ta possible sobre el far i continueu ara ja per una ampla vorera que 
us aboca a un altre mirador damunt l’espectacular platja de la vila. 
Quan torneu a ser a la rotonda travesseu-la per anar en direcció al 
carrer Puig de Popa (un rètol ho indica), que és el que surt enfront. 
Però no hi entreu. Gireu a la dreta per damunt de l’ampla vorera 
que hi ha a tocar de la rotonda (sota un alt edifici d’apartaments) 
i davalleu cap al pas soterrani que teniu al davant. El pas us porta 
a la riera Valldenguli, que baixareu fins al final, on hi ha la piscina 
del Club Natació Calella i la plaça Ròmul Bosch i Alsina. Tal com 
veniu, enfront teniu un pas sota les vies del tren. Feu-lo. Sortireu 
al passeig Garbí, de la platja del mateix nom. Gireu a l’esquerra i 
disposeu-vos a recórrer tot el litoral calellenc.

Seguiu pel carril bici fins creuar la riera Capaspre per un pont, 
on acaba el carril. A partir d’ara entreu al passeig Manuel Puig-
vert, un dels llocs més estimats pels calellencs. Aneu amb compte 
perquè el passeig és d’us compartit amb prioritat per a vianants. 
I gaudiu de l’espessa ombra si hi aneu a l’estiu. En arribar al final 

El camí del far a la Roca Grossa, al penyal que voreja l’N-II
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Sivilla; creuar plaça de l’Ajuntament (sortir per l’extrem oposat 
sota l’arcada de l’ajuntament nou); creuar plaça Pekinaire; dreta 
carrer Barcelona; dreta riera Capaspre; recte per rotonda; recte 
riera Capaspre fins el paratge de la font de Sant Quirze; recular 
fins al carrer Sant Elm; esquerra carrer Sant Elm; dreta carrer 
Maria Cardona; esquerra carrer Ramon Llull; dreta carretera 
d’Hortsavinyà; esquerra entrar a l’aparcament de l’hospital i 
creuar-lo.

Davalleu al final i seguiu recte pel voral de la carretera en direc-
ció nord, i deixeu el pas soterrani que teniu a la dreta. Passeu per 
l’oficina de turisme i per l’accés al poliesportiu. Immediatament 
trobareu l’entrada al parc Dalmau, el parc central de Calella creat 
l’any 1928 i que ocupa més de divuit hectàrees d’una frondosa 
vall de pins i vegetació mediterrània. Entreu-hi i remunteu l’ampla 
avinguda fins la font.

A partir d’aquí, el camí s’enfila molt fort, segurament haureu de 
baixar de la bici, però val la pena. Esbufegant sortiu per l’accés su-
perior del parc. Teniu Calella als peus. Sortireu al carrer Francesc 
Castells, que agafareu a la dreta. Pedalareu entre xalets i en pla o 
baixada, i deixareu dos carrers a la dreta per seguir per Joan Coro-
mines en una vertiginosa davallada fins el carrer Bisbe Crous, que 
agafareu a la dreta. Esquerra plaça Concepció Vilà; esquerra car-
rer Enric Teixidó; dreta carrer Joan Coromines; dreta carrer Doctor 
Vivas; desembocar a la plaça Conrad Prat; esquerra carrer Llobet i 
Guri (fàbrica tèxtil ara equipament municipal); dreta carretera N-II. 
Creuar amb cura i girar a esquerra carrer Sant Joan (mercat muni-
cipal. Vianants); dreta carrer Anselm Clavé; dreta riera Capaspre. 
Final de la ruta.

El passeig de Manuel Puigvert, un dels espais més populars de Calella
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