Blanes – Fogars de la Selva: “La Tordera pas a pas”
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direcció sud al final d’aquesta avinguda, on trobarem
Iniciem el recorregut a Blanes on podem visitar,

la primera senyal vertical que ens indica el sentit a

entre altres, el Castell de Sant Joan (1), amb

prendre en direcció Tordera.

importants vistes de la vila i de la desembocadura
del riu Tordera i, a la mateixa zona, el Jardí Botànic

En aquest punt podem desviar-nos del recorregut tot

Mar i Murtra (2) amb importants col·leccions de

seguint el passeig marítim i arribar-nos a la

plantes procedents de tot el món.

desembocadura de la Tordera (3), a uns 2250 m.,
on podem observar aquesta zona deltaica.

Iniciem el recorregut a l‘Oficina de Turisme de
Blanes situada a l’avinguda Catalunya per dirigir-nos

Des del nucli de Blanes fins a la vila de Tordera, el

Tordera,

recorregut està marcat amb pintura blanca i vermella

destacable.

que

presenta

un

volum

de

trànsit

corresponent al Sender Mediterrani (GR 92).
Uns metres més endavant passem pel costat de
Seguirem

aquestes

marques

per

l’Avinguda

l’Ermita de Sant Vicenç (7), i ja al final del tram, el

Catalunya en direcció nord fins a sortir del nucli de

camí voreja el nucli de Fogars de la Selva i arriba a

Blanes i travessar les carreteres BV-6001 i la B-682,

l’església parroquial de Sant Cebrià de Fogars (8).

les dues de Blanes a Malgrat, que presenten un
volum important de trànsit.

Abans d’arribar a Tordera gaudirem de nombroses
vistes sobre el riu Tordera (4). Cal posar especial
atenció abans d’arribar a Tordera, doncs el camí
passa per la N-II uns 100 metres. En aquest punt el
trànsit és molt important i perillós. Cal estar atents i
agafar la primera pista a la dreta després del pont i
seguirem recte fins al poble.

El sender creua el poble i surt per la zona del
cementiri. En aquest punt deixarem el Sender
Mediterrani i les marques blanques i vermelles i
seguirem el Camí de la Tordera, un camí senyalitzat
amb fites de fusta amb placa verda (trobarem una
senyal vertical que indica la bifurcació dels dos
camins).

El camí passa pel mig de l’Estany de Can Torrent
(5), i aproximadament uns 3 quilòmetres més
endavant per un nou estany, en aquest cas l’Estany
de la Júlia (6), tots dos senyalitzats. Cal posar
atenció ja que entre l’Estany de Can Torrent i el de
la Júlia el camí travessa la carretera d’Hostalric a

