| Maresme | 21

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 29 DE JULIOL DEL 2015

Ruta de les ermites de Tordera
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Tres ermites que es descobriran en la ruta de Tordera: Sant Andreu, Sant Ponç i Sant Tou ■ AJUNTAMENT DE TORDERA

Entre camins i ermites
84 KM² D’EXTENSIÓ · Tordera es distingeix per la seva importància natural i paisatgística, i ofereix múltiples rutes de
lleure ERMITES · Recomanem una ruta en bicicleta que passa per tres ermites de la zona: Sant Andreu, Sant Ponç i Sant
Tou MERCAT · Es pot acabar la diada amb una visita al tradicional i multitudinari mercat dels diumenges
Joana Peña
TORDERA

A

camí entre el mar i la muntanya s’hi distingeix el terme municipal de Tordera,
un racó privilegiat per a qui
vulgui gaudir de natura, sol, patrimoni històric, gastronomia i tradicions. A més, amb prop de 84 km²
d’extensió és el municipi més gran
de la comarca del Maresme. La vila
es distingeix per la seva importància natural i paisatgística, i ofereix
múltiples oportunitats de lleure
com ara els circuits organitzats de
BTT, les rutes de senderisme GR o
la descoberta dels diferents indrets
que la cataloguen com a Vila Florida. També és una bona opció escollir fer un passeig per l’entorn fluvial
del municipi, conèixer la importància de les zones humides de la Baixa
Tordera o bé fer una volta pels carrers del poble.
Com a testimonis de la història
del municipi de l’època medieval,
Tordera disposa també de nombro-

ses i antigues ermites que, per la seva construcció, algunes semblen del
segle XI o XII, però amb modificacions actuals sobretot per les desfetes i profanacions fetes durant la
Guerra Civil. Per descobrir-ne algunes, recomanem especialment una
ruta que recorre els camins i ermites de Tordera, concretament Sant
Andreu, Sant Ponç i Sant Tou,
—————————————————————————————————————————————

Recomanem una ruta
que recorre tres ermites:
Sant Andreu, Sant Ponç i
Sant Tou
—————————————————————————————————————————————

d’uns 36 quilòmetres, ideal per fer
en bicicleta. La ruta comença a Santa Susanna i s’enfila fins a Miralles,
la part més dura de la sortida. És el
camí més recte per anar a l’ermita
de Sant Andreu. Situada al veïnat
que porta el seu nom, antigament
conegut com a “veïnat de Casellas”,
és dins la propietat de can Bofí. Es
tracta d’una construcció del segle

XI o XII i se’n conserva la volta de
canó i l’absis circular amb una finestra. Ha estat molt restaurada,
sobretot la façana.
Després d’admirar aquesta ermita cal agafar el camí en direcció cap
a Tordera, per on es passarà per
l’estany de Can Torrent, camins i
corriols fins a arribar a l’ermita de
Sant Ponç, molt coneguda i freqüentada per la gent de Tordera i
rodalia. No hi ha gaires dades sobre
la seva construcció, tot i que se sap
que va ser entre el 1580 i el 1687.
Hi ha un atri de dotze columnes de
pedra d’estil dòric, construït l’any
1729, segons la inscripció gravada a
la pedra d’una arcada. L’interior és
de volta de canó i l’absis és rodó. Es
passarà per més corriols, boscos i
camps conreats fins a arribar a l’ermita de Sant Tou, més petita, i edificada pels antics propietaris de
“can Talleda del Bosc” en el segle
XV o XVI. Té un senzill atri amb
quatre columnes de rajola. Hi havia
retaules del segle XVII que van desaparèixer durant la Guerra Civil. Fi-

Les dades
tècniques
– Distància: uns 35
quilòmetres.
– Desnivell acumulat: pujant, 740 metres; baixant, 749.
– Dificultat: moderada.
– Temps aproximat: unes 3 hores
en bicicleta. També
es pot fer caminant.
– Sortida i arribada: Santa Susanna.
– Més informació a
www.tordera.cat,
937 64 3 7 17 (àrea
de Promoció Econòmica) i
93 7 64 2 8 16 (oficina de turisme del
carrer Puigverd /
plaça Concòrdia).

nalment, des de les ferreres s’ha de
seguir un camí que porta cap a Vallmanya seguint el GR-92 –al fons es
pot admirar l’imponent campanar
de l’església de Sant Miquel, que sobresurt entre un bosc d’arbres i
muntanyes–. La baixada cap a Santa Susanna es fa per la riera de Cavalls. Després de la ruta, i si es fa en
un matí de diumenge, es pot acabar
la diada amb una visita al reconegut
i popular mercat de Tordera, d’arrels centenàries. Les prop de trescentes parades que hi participen
setmanalment es distribueixen arreu dels carrers del nucli urbà i hi
ha una mitjana d’uns 40.000 visitants setmanals. Al mercat s’hi poden trobar productes molt diversos
com ara fruita, roba, verdura, accessoris i complements. A més, les
botigues de la localitat també estan
obertes els diumenges al matí. Del
centre de la vila també sobresurt
l’església parroquial de Sant Esteve,
d’origen romànic –es conserva una
part del campanar–, reconstruïda
en els segles XVI i XVIII. ■

