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Santa Susanna                        Rutes amb bicicleta de muntanya 

Rutes en bicicleta des de Santa Susanna: M1 De Sant Celoni a Santa Susanna
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comarques:  Vallès Occidental, Maresme 
Principals 
punts de 
pas:  

Sant Celoni, Sant Llorenç de Vilardell, Creu d’en 
Ginestar, Sant Martí de Montnegre, Coll de Can 
Benet, Collet de Sant Andreu, Coll de l’Era d’en 
Mora, Calella, Pineda de Mar, Santa Susanna. 

Distància:  35,10 km 
Desnivell:  +915m / -1045 m 
Durada:  3h 20min. 
Tipus de 
camins 
utilitzats: 

Pista Asfaltada, pista, carrers i passeig marítim  

Perfil 

INTRODUCCIÓ: 
Itinerari en travessia que creua el Parc Natural del Montnegre i 
el Corredor i arriba a Santa Susanna. El recorregut s’inicia a la 
conca de la Tordera. A poc a poc, en un entorn de boscos 
mediterranis de característiques humides, entre alzines, roures 
i castanyers, s’enfila a la serralada del Montnegre, un excel·lent 
balcó del litoral des d’on es pot contemplar la costa del 
Maresme entre la Tordera i el Besòs. Un suau descens per la 
banda solella duu l’itinerari arran de costa.  
 
Trajecte relativament llarg, encara que de suau pujada, amb 
senyalitzacions diverses durant el recorregut, idoni per fer amb 
el suport del transport públic (tren) utilitzant les estacions de 
RENFE de Sant Celoni i Santa Susanna. En cas contrari, 
caldrà disposar de dos vehicles o bé d’un conductor de suport. 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA: 
Es recomana dur cartografia de l'entorn. És necessari proveir-
se de casc, roba adequada, material per reparar punxades, un 
comptaquilòmetres ben ajustat així com aigua i menjar 
suficient. Cal evitar les hores de màxima calor a l’estiu. Els 
usuaris d’aparells GPS poden descarregar els Tracks des dels 
enllaços disponibles a la web de Santa Susanna.  

Oficina de Turisme de Santa Susanna 
Tel.: +34 937 679 008 
Mercury Village - Avinguda del Mar, s/n 
www.stasusanna-online.com/rutesbicicleta 
 
Punt d’Acolliment del Centre BTT 
Tel.: 937 679 170 / 637 446 506 
 
Altres telèfons d’interès 
112 Emergències (policia, bombers, assistència mèdica) 
061 Ambulàncies 
 

Coll de Can Benet 

Sant Celoni 

Santa Susanna 

Sant Martí de Montnegre 
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(0,00 km, 149 m) Se surt de davant de l’estació de la 
RENFE de Sant Celoni, a la plaça de l’Estació i es pren 
el carrer d’Esteve Moragues, paral·lel al tren (NE) 
 
(0,17 km, 151 m) Es gira a l’esquerra pel carrer Sant 
Martí. (NO) 
 
 
(0,30 km, 152 m) Es gira a la dreta per la Carretera 
Vella. (NE). De seguida, a l’esquerra, es deixa l’accés 
a l’església de Sant Martí pel carrer Sant Pere. 
 
(0,89 km, 146 m) Es gira a la dreta tot deixant el carrer 
de Roger de Flor a l’esquerra i l’Avgda. de Sant Ponç 
davant. La carretera es col·loca paral·lela al tren. (NE) 
 
(1,20 km, 134 m) En una cruïlla múltiple se segueix per 
la dreta, encara per la Carretera Vella, que passa per 
sota la via del tren. 
 
(1,39 km, 129 m) Rotonda. Es continua per la carretera 
prenent la segona sortida al NE i travessant la riera de 
Pertegàs. Se segueixen les marques del GR 5. 
 
(1,88 km, 123 m) Es travessa la Via Paral·lel tot 
continuant per la Carretera Vella. (NE) 
 
 
(2,46 km, 113 m) Es travessa el riu Tordera i l’autopista 
A-7 per un pont. (SO) 
 
 
(2,83 km, 135 m) Cruïlla. Es pren el camí que puja cap 
a l’esquerra.  

(3,32 km, 170 m) Arriba un camí per l’esquerra. Se 
segueix recte. (SO) 
 
 
(3,49 km, 176 m) Cruïlla. Se segueix recte. 
 
 
 
(3,99 km, 216 m) Es deixa un camí que baixa a la 
dreta. Se segueix recte. (S) 
 
 
(4,14 km, 2,27 m) Cruïlla. Es deixa el camí principal i 
es gira a l’esquerra tot deixant un altre camí més a 
l’esquerra. (NE) 
 
(4,48 km, 252 m) Es pren la pista de la dreta. (NE) 
 
 
 
(4,64 km, 261 m) S’arriba a una pista més ampla. Es 
pren a la dreta (S). S’és al camí del Montnegre: el GR 
se’n va a la dreta (S) per un camí que puja la carena. 
 
(5,67 km, 244 m) Es deixa una pista que surt a 
l’esquerra. 
 
 
(5,96 km, 226 m) Es deixa una pista a la dreta. Es 
creua un torrent i es deixa una altra pista, també a la 
dreta, que duu a Can Xifré. 
 
(6,28 km, 265 m) Es passa pel costat de Can Xifré. 
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(6,49 km, 278 m) Es deixa una pista que puja a 
l’esquerra.  
 
 
(7,08 km, 329 m) Es deixa una altra pista que puja a 
l’esquerra. 
 
 
(7,67 km, 380 m) Cruïlla. Se segueix recte. (NE) 
 
 
 
(8,45 km, 419 m) Es deixa una pista que baixa a la 
dreta. 50 metres més endavant se’n deixa una que 
puja a l’esquerra. 
 
(10,08 km, 502 m) Es passa per sota de Can Ginestar. 
 
 
 
(10,22 km, 507 m) Es deixa a l’esquerra l’entrada a 
Can Ginestar. Petit collet. 
 
 
(10,26 km, 511 m) Bifurcació. Es pren la pista de 
l’esquerra tot canviant de vessant (E) i es retroben les 
marques del GR 5. 
 
(10,45 km, 502 m) Se segueix recte tot deixant una 
pista a l’esquerra. (E) 
 
 
(10,91 km, 484 m) Es gira a l’esquerra tot arribant a 
Sant Martí de Montnegre. (NO) 
 

(11,10 km, 469 m) Sant Martí de Montnegre. Es gira 
cua fins a l’anterior trencall. 
 
 
(11,31 km, 484 m) Es continua cap a l’esquerra (SE); 
es deixa el GR 5 i es continua pel GR 92. S’és al camí 
de Montnegre a Hortsavinyà. 
 
(11,68 km, 466 m) Es deixa una pista a la dreta. Se 
segueix recte. (SE) 
 
 
(12,05 km, 450 m) Es deixa a l’esquerra l’accés a Can 
Preses. 
 
 
(12,17 km, 453 m) Bifurcació. Es pren la pista de 
l’esquerra (SE). Més amunt, passat el revolt del torrent, 
es troba l’Alzina Grossa, arbre monumental. 
 
(12,84 km, 447 m) Bifurcació. Es pren també la pista 
de l’esquerra. 
 
 
(14,00 km, 481 m) Es pren la pista de l’esquerra 
seguint el GR (E). Es podria seguir per la dreta passant 
per Santa Maria, la seva font i el seu roure gegantí. 
 
(14,73 km, 458 m) Se segueix recte. (E) 
 
 
 
(15,30 km, 503 m) S’arriba a una altra pista que ve per 
l‘esquerra. Se segueix recte pujant uns metres (S) 
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(17,64 km, 544 m) Coll de Can Benet. Es pren la pista 
de la dr. pujant enmig d’una urbanització. A 2,1 km a 
l’esq. (seguins el GR 92) hi ha Hortsavinyà, el Centre 
d’Interpretació del Parc i l’església de Sant Llop. 
(17,92 km, 575 m) Es deixa una pista que marxa a la 
dreta. Se segueix recte. (SE) 
 
 
(18,10 km, 566 m) Bifurcació. Es pren la pista de la 
dreta tot fent un ampli revolt.  
 
 
(18,28 km, 553 m) Es deixa una pista que arriba per 
l’esquerra. Poc més endavant se’n deixa una altra que 
puja cap a la dreta.  
 
(18,60 km, 560 m) Es deixa una pista que arriba per 
l’esquerra. 
 
 
(18,76 km, 552 m) En un revolt a l’esquerra es deixa 
una pista que marxa tangencial a la dreta. Poc més 
endavant es deixen dues pistes secundàries a la dreta.  
 
(19,39 km, 478 m) Es deixa a la dreta l’accés a Can 
Casalins. Se segueix recte (SE) 
 
 
(19,87 km, 428 m) Revolt tancat. Es deixa una pista 
que marxa a l’esquerra. Se segueix baixant. (N) 
 
 
(20,09 km, 409 m) Es deixa una pista a l’esquerra. 250 
metres més endavant se’n deixa una altra que marxa a 
la dreta.  

(21,68 km, 263 m) S’arriba a la part alta de la 
urbanització de Can Domènec. Es deixa el carrer del 
mateix nom a la dreta. Se segueix recte. (SO) 
 
(21,99 km, 283 m) Coll dels Tres Termes. Es gira a 
l’esquerra. (NO) 
 
 
(22,12 km, 294 m) Bifurcació. S’arriba a la carretera 
d’Hortsavinyà, que es pren cap a la dreta. (SO) 
 
 
(22,26 km, 294 m) Es deixa una pista a la dreta. Cent 
metres més endavant se’n deixa una que puja a 
l’esquerra. 
 
(22,86 km , 282 m) Collet de Sant Andreu. Es baixa per 
la pista de la dreta. (SE) 
 
 
(23,47 km, 262 m) Es deixa una pista a l’esquerra.  
 
 
 
(24,71 km, 227 m) Es troba un trencall a l’esquerra i 
pocs metres més endavant un altre a la dreta, per on 
es gira, tot deixant la carretera. (S) 
 
(24,96 km, 188 m) Coll de l’Era d’en Mora. Es gira a 
l’esquerra, tot baixant. (NO) 
 
 
(25,47 km, 123 m) Es creua la riera i es gira a la dreta. 
Se segueix la riera, ara per l’esquerra, deixant 
desviacions que se n’aparten. (SE) 
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(25,94 km, 94 m) Es creua la riera, tot deixant un 
trencall a l’esquerra.  
 
 
(26,71 km, 63 m) Es torna a creuar la riera. Es gira a la 
dreta. Se circula de nou per l’esquerra de la riera tot 
deixant desviacions. 
 
(27,27 km, 45 m) Es passa per sota l’autopista C-32.  
 
 
 
(27,90 km, 28 m) CEIP Doctor Carles Salicrú. Es creua 
la riera i se segueix baixant per la banda dreta, fins 
arribar al passeig marítim. (S) 
 
(28,29 km 17 m) S’arriba a Calella per l’avinguda de la 
Riera de Capaspre. Se segueix l’avinguda fins arribar 
al passeig marítim. 
 
(28,91 km, 3 m) Per un pas soterrat es travessa la via 
del tren. 
 
 
(28,95 km, 3 m) Pont a sobre la riera de Calella. Es 
pren el passeig cap a l’esquerra. (E) 
 
 
(29,77 km, 4 m) Es gira a l’esquerra per girar, de 
seguida, a la dreta. 
 
 
(29,92 km, 4 m) Es passa l’estació de la RENFE de 
Calella.  
 

(30,14 km, 4 m) Es passa el cementiri. Se seguirà el 
passeig, sempre amb el tren a l’esquerra, fins a Santa 
Susanna. 
 
(30,44 km, 4 m) S’és a Pineda de Mar. Se segueix pel 
passeig. 
 
 
(32,48 km, 4 m) Es passa l’estació de la RENFE de 
Pineda de Mar. 
 
 
(34,43 km, 3 m) S’arriba a l’Avinguda dels Pins de 
Santa Susanna. Se segueix recte.  
 
 
(34,54 km, 3 m) Es passa l’estació de la RENFE de 
Santa Susanna.  
 
 
(34,83 km, 3 m) Al costat del càmping El Pinar es gira 
a l’esquerra tot prenent un pas subterrani que travessa 
la via i es pren l’Avgda. del Mar a l’esquerra. (SO) 
 
(35,10 km, 3 m) Punt d’informació de Santa Susanna. 
Final de l’itinerari. 
 


