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

17è recorregut
De castell a castell

17è recorregut
De castell a castell

Desnivell............... 495 m
Dificultat............... mitjana-baixa
Recorregut............ 14,994 km
Temps caminant.... 4 h 40 min
Ciclable................ 90%
Camins................. pistes i acceptables
Ruta
(km)

temps altitud
(h:min) (m)

0,000 Sortida: parada d’autobús de la 0:00
Sentiu.

46

Creuem la carretera i continuem
en direcció a Gavà uns metres en
paral·lel. Deixem la carretera i baixem
uns metres per sota del nostre nivell.
Seguim el camí de sota la carretera.
0,260 Trobem unes ruïnes: són les restes 0:03
d’una àrea industrial rural vinculada
a can Llong, que es pot datar entre
els segles XVIII i XIX, i que consta
d’un pou, un molí, quatre forns de
calç i una rajoleria, més altres construccions, com ara una pilona de pedres que ens fa de referència. Can
Llong era una de les masies més
riques del terme. Girem seguint el
camí amb tendència a la dreta, fins
a la llera de la riera dels Canyars.
Àrea industrial de
can Llong. Foto: l’autor
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0,415 Situats dins la riera, a pocs metres 0:05
i a mà esquerra comença un caminet. Creuarem la riera i el seguim.

33

0,428 Compte, bifurcació a pocs metres! 0:06
Seguim pel camí de la dreta.

33

0,440 Seguim pujant i trobem algun pas 0:06
relliscós, fins a desembocar en un
camí molt més ample, que gira a
l’esquerra. A tan sols unes passes,
hem de tornar a girar a la dreta, en
direcció a uns transformadors de
corrent que hi ha instal·lats.

35

0,600 Trobem una línea d’alta tensió i una 0:10
pista. Girem a la dreta i la seguim.

68

0,690 Cadena que barra el pas als cotxes. 0:12
Estem davant de la carretera entre
Castelldefels i la Sentiu. Girem a
l’esquerra en direcció a Castelldefels. Passem un collet que separa la
vall de la Sentiu de la vall de can Vinader: és el coll del Carlà, denominació d’origen clarament medieval.
Aquesta carretera, aquí, ressegueix
l’antic camí reial que, venint de Sant
Boi per la costa, girava poc abans
del castell de Castelldefels i entrava
a la Sentiu per enfilar-se després pel
Garraf i travessar-lo fins a Sitges.

77

0,860 Seguim per la vorera de la carretera, 0:16
i passem pel costat del camp de futbol de la Unió Esportiva Castelldefles
i de l’Institut Mediterrània, situats
uns metres a sota del nostre nivell.
Arribem al carrer de Lola Anglada.

80

1,590 Travessem el carrer, i seguim per la 0:28
vorera fins a una rotonda: a la dreta, es va al centre de Castelldefels
i, a l’esquerra, al castell. Agafem la
direcció al castell. La rotonda ens
queda a la dreta.

40

2,010 Veiem una torre situada davant de 0:34
la porta del recinte del castell. Pertanyia a una antiga masia, avui desapareguda. Travessem el carrer.

40
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2,120 En arribar a les parets del recinte 0:36
del castell, seguim per un camí encimentat que porta a l’entrada est
del castell i a l’ermita de Santa Maria. Els orígens del castell corresponen a una probable torre fortificada
medieval, de la qual només queden
restes arqueològiques. En l’actual
edifici es distingeixen unes torres
de pedra vermella, quadrades i rodones, i uns panys de paret que
corresponen a la remodelació del
1550, i un cos encarat al migdia,
amb grans finestrals quadrats, del
segle XVIII. L’aspecte actual correspon a la reconstrucció feta per Manel Girona l’any 1897. El monument
ha estat restaurat recentment.

38

L’església de Santa Maria, al costat
de llevant, és l’origen real del castell. Ja esmentada en documents
del segle X, en aquella època era
la seu d’un monestir benedictí sotmès a Sant Cugat del Vallès. Sota
l’església s’han descobert ruïnes
romanes (hi ha una inscripció conservada que ens esmenta el seu
probable propietari), i, per sota
del nivell romà, restes d’un poblat
ibèric. L’església fou refeta al segle
XI, en època del romànic, i hi correspon la major part de l’edifici actual.
Va ser objecte d’ampliacions als
segles XVI i XVIII, i durant la guerra
d’Espanya va ser utilitzada com a
presó per a brigadistes internacionals sancionats. És interessant vi-

Castell de Castelldefels.
Foto: l’autor
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que al cap de pocs metres el camí
es bifurca. Seguim pel de l’esquerra,
que fa baixada. Al cap de poques
passes, tornem a girar a l’esquerra.

Castell de Castelldefels.
Foto: l’autor
sitar-ne l’interior, on hi ha una petita
exposició de la història de l’edifici i
del castell annex. Cal arranjar la visita anticipadament a l’Ajuntament de
Castelldefels, propietari del conjunt.
2,390 Després d’estar una estona en 0:39
aquest preciós mirador que ens ofereix la petita esplanada del davant de
l’església, tornem enrere pel mateix
camí fins al carrer de Lola Anglada.

51

3,130 Creurem el carrer i girem a la dreta. 0:54
Seguim per la vorera uns metres fins
al carrer d’Agustina d’Aragó. Girem a
l’esquerra i ens endinsem a la pineda
per una pista, en direcció nord-oest.

40

3,260 Girem a la dreta. A l’esquerra ens 0:56
queda una casa.
3,360 Al cap de poca estona, agafem camí 0:58
en direcció a l’esquerra.

64

4,620 Creuament de camins. Seguim rec- 1:23
te, fent baixada.

75

4,680 Anem trobant algun tros de pedra. 1:24
Cal parar compte de no relliscar. En
un tres i no res, arribem a la llera de
la riera dels Canyars.

72

4,860 Creuem la riera i seguim pel camí 1:26
que es divisa a l’esquerra, uns metres més enllà, fins a les ruïnes de
l’àrea industrial esmentada abans,
on girem a l’esquerra.

35

4,930 Al cap de poc, remuntem el camí fins 1:27
a la carretera de Gavà a la Sentiu.

40

5,130 Creuem la carretera i passem a 1:30
l’altra banda, fins a la parada del bus.

47

5,210 Continuem en pujada per l’avinguda 1:33
de la Sentiu, fins a una cadena que
barra el pas als cotxes. Som al camí
que va a les masies.

46

5,910 Seguim per una pista ampla, pas- 1:43
sem pel costat de la bassa de la
Sentiu, que queda a l’esquerra, i al
cap de poc i travessem la riera de la
Sentiu per un revolt caracteritzat per
unes alzines grans i frondoses.

94

3,500 Desemboquem en un camí molt més 1:01
ample. Seguim recte en direcció est. A
la dreta tenim el barri de Vista Alegre.
3,630 Després d’una pujada curta però 1:04
empinada, arribem en un replà. Seguim recte per una bona pista.
3,880 Al cap de poc, desemboquem en una 1:10
pista, en què girem a l’esquerra.

87

4,060 Creuem una línia d’alta tensió.

1:15

74

4,480 Al cap d’un moment deixem un 1:20
transformador a la dreta, i creuem
una altra línia. Fem un gir a la dreta,

73
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Can Dardena i les penyes de
l’Àliga. Foto: l’autor
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6,300 Seguim per una pista en lleugera 1:50
pujada, i al cap de poc passem pel
costat de la masia de can Dardena,
que queda a l’esquerra.

93

6,520 Seguim per la pista. A l’esquerra en 1:55
desemboca una altra, però la ignorem i passem de llarg.

100

6,710 Al cap de poc, veiem un pilonet del sen- 1:58
der PR-39, i la masia de can Vinyes.

114

6,840 Passem a tocar el mas de can Pardal. 2:00

119

2:08

121

7,350 Emprenem una pujada curta i empi- 2:11
nada, fins al planell de can Flocant.
Just a l’esquerra, comença la drecera que connecta amb el camí a
Eramprunyà. Seguim el PR-39.

112

7,435 Al començament el camí és una mica 2:13
feixuc, pel pendent i el terra de pedres relliscoses, però a mesura que
avancem, el pendent va disminuint, i
passa a ser de terra vermellosa: passem del Garraf roig al Garraf blanc.
A la dreta tenim una glorieta de formigó i mamposteria força malmesa.

129

7,680 Remuntant alçada i seguint les 2:18
ziga-zagues del camí, travessem el
barranc de les Canyes Bordes, per
damunt del pont de les Petjades (vegeu l’itinerari 13).

187

7,940 Al cap de poca estona arribem a can 2:23
Bassoles.

198

7,110 Al cap de poc, creuem una riera.

Can Flocant
Foto: l’autor
142

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

Recinte sobirà del castell
d’Eramprunyà. Foto: l’autor.
9,370 Continuem endavant. La pujada és 2:49
més lleugera, i anem trobant pilons
indicadors del PR-39. Al cap de poca
estona, i a mà esquerra, hi desemboca un caminet, que ve de la Clota.
És el GR-92. L’ignorarem i seguirem
recte per una pista que esdevé alhora PR-39 i GR-92.

300

9,910 Al cap de poca estona i a la dreta, 2:59
ens ve un altra pista, que porta a
Begues. Seguim recte, i la ignorem.

240

10,450 A l’esquerra hi ha una curiosa aglome- 3:07
ració de pedres similar a un dolmen,
d’origen natural. Seguim el camí.

355

10,487 Tenim molt a prop el castell. Tro- 3:08
bem un indicador del PR-39, que va
al castell, i del GR-92, que segueix
enllà cap a l’ermita de Bruguers. Girem a l’esquerra pel PR-39.

361

10,755 Som ja al recinte del castell. El re- 3:15
cinte està tancat, però es pot visitar
els segons diumenges de mes. Vegeu el que indiquem a l’itinerari 14.

374

10,960 Val la pena d’estar-hi una estona per 3:21
gaudir de la miranda, que ens ofereix
tot l’esperó rocallós d’Eramprunyà.
Després d’un petit descans i de fer
fotos, tornem al creuament de camins per continuar l’itinerari previst.

401
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11,164 Situats al PR-39 i GR-92, agafem a 3:28
mà esquerra el GR-92, de baixada
mot acusada, que ens du a la plaça
i ermita de Bruguers.

374

11,734 Després d’una ullada a l’ermita 3:46
(vegeu-ne més detalls a l’itinerari
14), ens dirigim a l’aparcament de
sota del restaurant. Al final i a mà
esquerra, hi ha un baixador. Cal parar compte perquè els primers quinze metres són relliscosos i amb fort
pendent. Baixem amb precaució.

250
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EL GARRAF BLANC

11,878 El camí que seguim, recuperat per
l’Associació Esportiva EXPI, ens
porta al cap de poca estona a una
pista. És el R-39. Girem a la dreta.
12,055 Al cap d’una estona desemboca a 3:55
mà dreta una pista, que ve del dipòsit vell d’aigües de la Sentiu. No ens
hem de desviar, cal seguir recte.

181

12,785 Tornem a trobar una altra pista, que 4:05
surt a l’esquerra.

185

13,354 Al cap de poca estona en trobem 4:13
una altra, també a l’esquerra. Hem
de seguir recte pel PR-39, marcat
amb pilonets metàl·lics verds.

112

13,764 Arribem a l’àrea de lleure de la Sen- 4:21
tiu. Localitzem una pilona metàl·lica
grossa pintada de color verd, que és el
começament i acabament del PR-39.

92

14,545 Trobem la carretera de Gavà a la 4:33
Sentiu i la creuem, tot girant a la
dreta. Seguim pel caminet paral·lel
a la carretera. Podem baixar al caminet situat uns metres per sota del
nostre nivell, evitant així caminar
per la vorera.

61

14,724 Uns metres més endavant ens bar- 4:36
ra el pas una riera. Hem de tornar a
creuar la carretera, girant a la dreta.
Unes passes més enllà arribem a
l’avinguda de la Sentiu i a la parada d’autobús, començament i final
4:40
14,994 d’aquest recorregut.

50
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Cova de les Agulles.
Foto: J. Campmany
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