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Ruta de la riera de Santa Maria (Caldes de Malavella)  

 

 

Itinerari circular que recorre la riera de Santa Maria i 

que ens permet gaudir d’un paisatge boscos molt 

proper al nucli urbà. 

 

Iniciem l’itinerari a la plaça de l’Ajuntament, on està 

situada l’Oficina de Turisme. Des d’aquí anem al 

carrer de Trasmuralla, on trobarem un plafó amb el 

traçat de la ruta, la primera banderola direccional i 

les marques de pintura –verdes- que ens guiaran 

durant tota la ruta. 

 

El camí segueix el carrer cap el Parc de les Moleres, 

per després pujar en direcció a la urbanització 

Aigües Bones. A l’alçada de Can Rufí trenquem a la 

dreta per una pista forestal que baixa suaument i 

uns metres més endavant trobem una banderola 

direccional que ens indica el inici del corriol. Un 

camí boscós molt agradable que transcorre paral·lel 

a la riera.  

 

En aquest tram travessem un parell de torrents secs 

i no deixarem el corriol fins trobar una banderola 
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Si trobeu alguna incidència en el transcurs d’aquesta ruta, envieu-nos un correu especificant-la a: rutes@selva.cat 

direccional (1), que ens farà pujar per un camí més 

ample. 

 
 

Fem varies pujades i baixades, travessem un petit 

torrent i arribem a una pista forestal ampla. En 

aquest punt tenim la possibilitat d’anar a la 

Urbanització Aigües Bones (2), nosaltres 

continuem la ruta en direcció contraria per aquesta 

mateixa pista principal. 

 

Continuem per un tram que alterna zones de bosc i 

camps de conreu. Arribem a una cruïlla important 

(banderoles direccionals), on trobem el Camí de 

Terranegra (Caldes de Malavella – Tossa de Mar) i 

la Ruta de les ermites.  

 
 

Compartim un tram de camí amb aquestes altres 

rutes, fins trobar una bifurcació, també amb 

banderoles direccionals, que ens indicaran cap a la  

dreta la tornada cap a Caldes de Malavella (3) per 

la ruta que estem fent i cap a l’esquerra l’Ermita de 
Sant Maurici (4), a 1,6 km seguint les altres rutes. 

 
 

Continuem l’itinerari direcció Caldes de Malavella, 

seguint sempre les franges verdes de pintura, 

baixant suaument per la pista principal on anirem 

trobant diferents masos disseminats. 

 

Arribem al veïnat de les Mateues i uns metres més 

endavant ja entrem en el nucli urbà de Caldes de 

Malavella. Hem d’anar cap a la Rambla d’en Rufí, 

passeig arbrat de sorra, on al final d’aquest veurem 

la banderola direccional que al començar la ruta ens 

ha indicat el inici del corriol. Ens queda desfer el 

tram inicial per arribar al punt de sortida. 

 
 


