Miquel Sans Fontanet

Gavà. 21 recorreguts per fer a peu, corrent i en BTT

5è recorregut
5è recorregut
Visita a la Murtra

Visita a la Murtra
Desnivell............... inapreciable
Dificultat............... inexistent
Recorregut............ 9,100 km
Temps caminant.... 2 h 15 min
Ciclable................ 100%
Camins................. bons; el 90% asfaltats
temps altitud
(h:min) (m)

Ruta
(km)

0,000 Sortida: plaça de John Lennon, al 0:00
polígon comercial de les Parets.

4

Situats a la plaça de John Lennon
i donant l’esquena al complex de
Barnasud, hem de seguir recte
fins a trobar l’avinguda de Bertran
i Güell. Aquí hem de girar a la dreta i seguir per la vorera i pel carril
bici, travessant per sota el pont de
l’autopista C-32.
0,300 Passem pel costat d’una rotonda 0:05
que ens queda a l’esquerra.
0,700 Font al camí, amb una pilona de ferro. 0:11
0,950 Passem pel costat del centre de jar- 0:15
dineria Bofill, que queda a la dreta.
1,500 Un altra font, també amb pilona de 0:22
ferro colat.
2,500 Rotonda molt petita (abans de la 0:38
pujada al pont) entre l’avinguda del
Mar i el camí de la Pineda.
2,900 Aquí fem un gir a l’esquerra seguint 0:45
pel camí de la Pineda, i seguim fins
a l’acabament de l’asfalt. Continuem per un camí de terra sorrenca.
3,030 Seguim pel carrer de Josep Lluís Sert. 0:47
3,700 Lleuger desviament a l’esquerra.

0:57

4,150 Seguim per la vorera esquerra i aga- 1:05
fem un camí d’us agrícola, tot girant
cap a l’esquerra.
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4,300 Al cap de pocs metres de seguir el 1:08
camí, hem de fer un gir a la dreta.
4,350 Cadenat que barra el pas als vehi- 1:09
cles. L’hem de passar.
4,500 Seguim recte fins arribar al final del 1:12
camí, on trobarem just al davant
l’observatori ornitològic de l’estany
de la Murtra. Aquesta és l’última
zona humida amb sortida al mar que
resta al terme de Gavà. Antigament,
tot el que avui és plana agrícola era
un enorme estany, però la feina de
generacions de pagesos el va anar
dessecant, i el va reduir a aquest
petit braç que avui podem veure. Antigament, el primer d’agost, els gavanencs i viladecanencs baixaven a
l’estany per pescar-hi anguiles. Era
l’únic dia en què la pesca hi era permesa sense autorització, i l’ocasió
es convertia en una veritable diada
festiva. Actualment l’estany forma
part dels Espais Naturals del Delta
del Llobregat i la Xarxa Natura 2000.
4,700 Després d’observar l’estany i els 1:15
múltiples ocells que s’hi veuen, tornem enrere pel mateix camí, fins a
la cruïlla amb el camí agrícola de les
Parets a la Murtra.
5,100 Seguim aquest camí cap al nu- 1:24

Desembocadura de la corredora Principal a
l’estany de la Murtra. Foto: l’autor
cli urbà, en direcció nord. El camí
s’endinsa als camps, integrats al
parc agrari del Baix Llobregat. Travessarem, al cap de pocs moments,
una vall d’aigua: la corredora de Baix.
Poc després, en travessem una altra: la corredora Mestra o Principal.
5,400 Seguim fins al camí del Soberano 1:29
de Baix. La denominació «soberano»
fa referència al fet que es troba a la
part superior o sobirana de la corredora Principal. Aquí farem un gir a
l’esquerra, per agafar-lo.
5,600 Seguim aquest camí sense deixar- 1:33
lo, fins arribar a l’avinguda del Mar.
7,100 Creuem la carretera i girem a la dre- 1:41
ta, tot agafant el carril bici. Al cap
de poc, veiem la jardineria Bordas, a
l’altra banda de la carretera.
7,900 Ens tornem a trobar amb la font.

1:53

8,150 Seguim pel carril bici i passem pel 1:58
costat d’una rotonda que ens queda
a la dreta, és a dir, seguim recte.
8,400 Passem per sota del pont que creua 2:04
la C-32 per sota, i al cap de pocs
metres, girem a l’esquerra.
Les comportes de l’estany. A mà
dreta, la depuradora. Foto: l’autor
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8,800 Al cap de poc, fem cap a la plaça de 2:11
John Lennon.
9,100 Fi d’aquest recorregut.
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