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Santa Susanna                        Rutes amb bicicleta de muntanya 

Rutes en bicicleta des de Santa Susanna: M5 De Santa Susanna a Sant Llop
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comarques:  Maresme 
Principals 
punts de 
pas:  

Santa Susanna, Centre BTT, Sant Miquel de 
Vallmanya, les Ferreres, Sant Llop, Coll de les 
Palomeres, Hortsavinyà, Sant Pere de Riu, Font 
del Boter 

Distància:  39,90 km 
Desnivell:  990 m 
Durada:  5 h 30 min 
Tipus de 
camins 
utilitzats: 

Pista asfaltada, pista de terra i trams de camins 
amb reguerots. 

Santa Susanna 

Coll de les Palomeres 

Sant Miquel de Vallmanya 
Santa Susanna 

INTRODUCCIÓ: 
Itinerari que s’endinsa pels racons més bells i amagats de les 
muntanyes de Santa Susanna i la Serra del Llop, tot passant 
per punts emblemàtics de la zona com són l’antiga rectoria 
d’Hortsavinyà i l’església de Sant Miquel de Vallmanya.  
 
Amb un desnivell acumulat important, aquesta exigent ruta 
passa principalment per pistes en molt bon estat però, també, 
per alguns trams de camins costeruts amb reguerots, on cal 
una certa destresa amb la bicicleta. Amb bones vistes 
freqüents i una variada alternança de paisatges naturals i 
entorns de vegetació, aquest itinerari és un bon exemple del 
que ofereix el Parc del Montnegre i el Corredor. 
 
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 
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0,00 km, 3 m) Se surt de l’Oficina d’Informació Turística 
de Santa Susanna, a l’ Avinguda del Mar, seguint el 
carril bici en direcció NE. 
 
(0,90 km, 3 m) Es trenca a l’esquerra pel carrer 
Torrentó de Can Gelat, en un hotel que fa cantonada, 
tot seguint el carril bici. (NO). 
 
(1,34 km, 5 m) Es creua una rotonda i se segueix recte 
(NO). 
 
 
(1,53 km, 6 m) Es passa per sota el pont de la N-II i es 
gira a l’esquerra seguint carril bici (SO). 
 
 
(2,39 km, 8 m) A la rotonda es gira a mà dreta seguint 
el carril bici que voreja la riera de Santa Susanna (NO). 
 
 
(2,62 km, 8 m) Es deixa el Passeig de Llevant a mà 
esquerra i se segueix recte paral·lelament a la riera. 
 
 
(2,88 km, 13 m) Es deixa el CEIP Santa Susanna a 
l’esquerra i se segueix pel Camí de la Riera de Santa 
Susanna (NO) fins a passar per sota de l’autopista. 
 
(5,03 km, 36 m) Just després de passar el viaducte de 
l’autopista se segueix el camí d’Hortsavinyà a la dreta 
(NO) tot passant pel costat del Centre BTT. 
 
(5,44 km, 43 m ) Es passa pel costat d’un centre hípic i 
se segueix la pista principal. 
 

(6,24 km, 64 m) Es deixa Can Toni Cases a mà 
esquerra i se segueix la pista principal. 
 
 
(6,31 km, 71 m) A la bifurcació se segueix pel camí que 
puja a mà esquerra tot passant per l’esquerra de 
Can Cassussa. 
 
(6,82 km, 95 m) Se segueix per la pista que va planera 
cap a l’esquerra. 
 
 
(7,84 km, 136 m) Es continua per la pista principal a 
mà dreta seguint la riera del Sot de Ca l’Esteve 
Burgada. (NO). 
 
(8,5 km, 180 m) Se segueix per la pista de la dreta. 
 
 
 
(8,7 km, 192 m) Es trenca a mà esquerra per la pista 
que puja (SO). 
 
 
(8,95 km, 204 m) En arribar a la pista principal es gira a 
mà dreta i se segueix en direcció NE. 
 
 
(10,04 km, 191 m) Se segueix la pista principal. 
 
 
 
(10,32 km, 206 m) Se segueix la pista principal.  
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(10,94 km, 187 m) Arribada a Sant Miquel de 
Vallmanya. Es continua per la pista principal que baixa 
en direcció NE. 
 
(11,56 km 139 m) S’arriba a una pista gran i es gira 
cap a la dreta en direcció E. 
 
 
(11,79 km, 132 m) Es passa pel costat dret de Can 
Brugada. 
 
 
(11,89 km, 130 m) Es gira a l’esquerra travessant un 
pont i se segueix la pista principal. 
 
 
(13,27 km, 116 m) Se segueix pel camí que segueix 
recte (NE) tot deixant 2 petits desviaments de la pista 
principal a la dreta i un a l’esquerra.  
 
(14,25 km, 121 m) Es deixa una pista que gira a mà 
dreta mantenint la direcció NE i se segueix la pista 
principal, pel Camí Antic de Vallmanya. 
 
(14,56 km, 98 m) Seguint per la pista principal es deixa 
una nau a mà dreta (Can Sentenac). 
 
 
(15,15 km, 95 m) Se segueix per la pista principal 
deixant un camí a mà dreta.  
 
 
(15,56 km, 81 m) Es gira a mà esquerra per anar a 
buscar una pista (NO). 
 

(15,72 km, 75 m) Es deixa una pista a la dreta. 
 
 
 
(15,80 km, 65 m) S’arriba a la carretera asfaltada 
d’Hortsavinyà i es pren a l’esquerra en direcció oest. 
 
 
(16,24 km, 46 m) Carretera. Es deixa un trencall a la 
dreta i s’agafa el segon, un camí que travessa el 
Torrent de Sant Tou i passa per uns camps.  
 
(16,80 km, 71 m) Cruïlla. Se segueix recte i es passa 
pel costat esquerra de Can Barraquer sense deixar el 
camí d’Hortsavinyà a Tordera. 
 
(17,06 km, 87 m) Seguint el camí d’Hortsavinyà a 
Tordera es deixa un camí a l’esquerra i, poc més enllà, 
un altre a la dreta. Se segueix el camí principal. 
 
(18,00 km, 109 m) Se segueix pel camí principal de 
pujada i es deixen quatre camins que surten a mà 
dreta. 
 
(18,93 km, 13,8 m) S’arriba a la carretera de la Pujada 
Llarga d’en Camps (Carretera d’Hortsavinyà) que es 
pren en direcció Oest, de pujada.  
 
(20,45 km, 294 m) En un revolt tancat a la dreta, 
davant del rètol d’un hotel, es deixa la carretera i es 
trenca a mà esquerra per una pista ampla de terra (O). 
 
(22,42 km, 417 m) Seguint la pista principal es deixa 
una pista que gira a mà dreta (SO). 
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(23,56 km, 486 m) Es passen dos camins a la dreta i 
dos a l’esquerra fins a una corba, on es deixa una pista 
a mà dreta i es continua per la pista principal. (SE). 
 
(23,81 km, 508 m) Es deixa una pista a mà dreta. 
 
 
 
(24,04 km, 529 m) Es deixa una pista a la dreta i se 
segueix pujant per la pista principal fins al coll de la 
Portella (S). 
 
(24,49 km, 520 m) Seguint per la pista principal s’arriba 
al coll de Palomeres i es deixa una pista que marxa a 
mà dreta (SE). 
 
(24,75 km, 515 m) Deixant el puig d’Hortsavinyà a 
l’esquerra i un camí a mà dreta, es passa pel costat de 
Can Pagenet i se segueix per la pista principal.  
 
(24,86 km, 505 m) Se segueix la pista principal que 
baixa a mà dreta. 
 
 
(25,00 km, 492 m) Arribada a Hortsavinyà.  
 
 
 
(25,10 km, 514 m) Al coll del Vent se segueix per la 
pista principal en direcció NE. 
 
 
(25,52 km, 503m) Després de deixar un camí que surt 
a mà dreta s’arriba a l’ermita de la Mare de Déu de 
l’Erola i se segueix la pista principal que baixa (NE). 

(25,98 km, 447 m) Es deixa una pista a mà esquerra. 
 
 
 
(26,14 km, 422 m) Es deixa una pista a mà esquerra i 
se segueix la pista principal. 
 
 
(27,75 km, 314 m) S’arriba a coll de Porc, on es gira a 
mà esquerra per una pista que baixa (N). 
 
 
(28,56 km 254 m) Es deixa una pista que tomba a mà 
dreta i se segueix la baixada de la pista principal que 
arriba a un tram costerut i ple de reguerots.  
 
(29,03 km, 210 m) S’arriba a la pista de Sant Miquel de 
Vallmanya, per on s’ha passat d’anada, i s’agafa a mà 
dreta en direcció E. 
 
(30,42 km, 205 m) Es deixa un camí que gira a mà 
esquerra de baixada, per on s’ha pujat durant l’anada, i 
se segueix per la pista principal (E). 
 
(30,77 km, 211 m) Arribada a Quatre Camins, on es 
continua pel camí de coll de Porc a Terra Roja que 
segueix per l’esquerra (SE). 
 
(31,03 km, 200 m) Es passa per una petita esplanada 
d’on surt una pista que es deixa a mà dreta. 
 
 
(31,12 km, 197m) Seguint la pista principal (camí de 
Terra Roja) es deixa una pista que baixa a mà 
esquerra que va directa a Santa Susanna. 
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(32,20 km, 218 m) Es continua per la pista principal.  
 
 
 
(32,93 km, 179 m) S’arriba a un camp i es deixa una 
pista a mà dreta. Se segueix la pista principal (S). 
 
 
(33,10 km, 164 m) Just després d’una casa a mà dreta, 
es deixa un camí a l’esquerra i es continua amb un fort 
pendent de baixada. 
 
(33,22 km, 151 m) Seguint la pista principal, es passen 
les masies de Can Bibi i unes pistes de tennis a mà 
esquerra. 
 
(33,48 km, 122 m) Arribada a Sant Pere del Riu. Es 
gira cua i a 25 metres es pren un camí que surt a mà 
dreta. 
 
(33,72 km, 121 m) Es deixa Can Bec a mà dreta i se 
segueix cap amunt.  
 
 
(33,93km, 134 m) S’arriba a una esplanada i es 
continua per la dreta, amunt. (S). 
 
 
(34,24 km, 163 m) Se segueix per la pista principal. 
 
 
 
(34,87 km, 111m) Es trenca a mà dreta per una pista, 
de pujada (S). 
 

(35,38 km, 163 m) Es deixa un camí que surt a mà 
dreta. 
 
 
(35,52 km, 167 m) Es deixa un camí que baixa a Santa 
Susanna. Més endavant es deixa un trencall a la dreta i 
se segueix la pista principal (SE). 
 
(36, 63 km, 72 m) Se segueix per la pista principal que 
baixa per la font del Boter fins a Santa Susanna. 
 
 
(37,72 km, 12 m) S’arriba a Santa Susanna i es gira pel 
carrer del Bou a mà dreta. No es deixa fins arribar a 
una rotonda de la N-II (S). 
 
(38,36 km, 5 m) A la rotonda, prenent la segona 
sortida, se segueix recte en direcció SE. 
 
 
(38,54 km, 4m) S’arriba a l’ermita del Sant Crist de 
Balasc i es gira a mà esquerra per agafar el Camí del 
Mig fins la següent rotonda. (NE) 
 
(39,00 km, 5 m) A la rotonda es gira a mà dreta pel 
carrer Perafita i se segueix fins al final. 
 
 
(39,52 km, 3 m) Al final del carrer es gira a mà 
esquerra per seguir l’Avinguda del Mar direcció NE. 
 
 
(39,90 km, 3 m) Arribada a l’oficina d’informació. Final 
del recorregut. 


