Descripció de la ruta

Cicloturisme per Santa Maria
i Sant Esteve de Palautordera

És un itinerari per
meravellar-nos amb la
natura i el paisatge del
Baix Montseny.

Podrem gaudir de magnífiques vistes sobre el massís del
Montseny (Turó de l’Home, Les
Agudes, pla de la Calma), valls
com la de Mosqueroles, la plana de la Tordera i el Parc del
Montnegre i el Corredor.

Aquest itinerari, pel fet de ser
circular, permet diversos punts
de sortida, o també es pot dividir en diferents etapes per poder observar amb més detall la
natura i el paisatge.

Vista del massís del Montseny
des d’els Bruguers

Sta. M. de Palautordera
Santa Magdalena
St. Esteve de Palautordera
Els Bruguers
Estació
Pont Trencat
La Serra

Recomanacions

L’itinerari es pot fer a quelsevol època de l’any, tot i que les més
agraïdes són la primavera i la tardor. Convé no fer-lo després
de dies de pluja.
És convenient portar aigua, no en trobarem de potable al llarg
del camí.
Cal sempre respectar la natura i no sortir-nos dels camins.
No es pot encendre cap tipus de foc.
Les deixalles que generem les hem de retornar al poble i
depositar-les en contenidors.

Punts de sortida recomenats
desde Santa Maria de Palautordera: plaça de la Vila, ermita
del Remei, estació de Renfe.
Desde Sant Esteve de Palautoredera: pavelló municipal Els
Quatre Hereus.
Val la pena, en passar pels diferents municipis, disposar de
temps per fer-hi una visita. En
ells, a més de botigues, bars i
restaurants, podrem trobarhi indrets destacats com el
passeig i l’ermita del Remei, el
carrer i la plaça Major a Santa Maria de Palautordera i
l’església a Sant Esteve de Palautordera.

Ruta bici blava

Camp a prop de Santa Magdalena
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A la muntanya trobarem boscos de pins, d’alzines i de sureres. Prop de la Tordera i de riu
Sec veurem boscos de ribera
amb sotabosc ric en bolets,
falgueres i molses. A la plana
gaudirem de prats i de camps
de conreus.

Passeig del Remei - Santa Maria de Palautordera

El riu Tordera a prop del Circ Cric

Santa M. de Palautordera •
Santa Magdalena • Sant Esteve
de Palautordera • els Bruguers •
Estació • Pont Trencat •
la Serra

Santa Magdalena

Ruta bici blava

Ruta perfectament senyalitzada.
El pictograma de la bicicleta blava ens
ajudarà a seguir el camí.

Fitxa tècnica

Dades d’interès

Es passa pels pobles de Santa Maria de Palautordera
i de Sant Esteve de Palautordera, amb una àmplia
oferta comercial i gastronòmica.
Els dissabtes al matí es dia de mercat a Santa Maria
de Palautordera.

St. Esteve de
Palautordera

Circ Cric

Pavelló Sant Esteve
Ermita del Remei
Can Pou Alt

Sta. Maria de
Palautordera

Plaça de la Vila

La Serra

Sant Celoni

Distància: 25.000 m
Desnivell: 469 m
Alçada màxima: Santa Magdalena 370 m
Alçada mínima: riu Sec 150 m
Dificultat: mitjana, per la llargària del recorregut i el
desnivell acumulat
Sòl: paviment: 27%; pista forestal: 73 %

Els Bruguers

Perfil altimètric
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Font dels Enamorats

Estació Renfe

Riu Sec
Pont Trencat

