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

18è recorregut
18è recorregut

La Morella

La Morella

Desnivell............... 988 m
Dificultat............... mitjana (pel fort desnivell)
Recorregut............ 21,520 km
Temps caminant.... 6 h mínim (mitja marató de muntanya)
Ciclable................ 65% (no és aconsellable)
Camins................. acceptables. Cal portar bon calçat
temps altitud
(h:min) (m)

Ruta
(km)

146

0,000 Sortida: aparcament del parc del 0:00
Mil·lenni. Emprenem la marxa en direcció est. En uns moments, passat
l’Androgin, ens trobem a l’avinguda
de Joan Carles I. Girem a l’esquerra
i continuem per la vorera. Passada la segona rotonda i després de
creuar pel pas de vianants, ens situem al carrer de Clara Campoamor.
Seguim pujant fins un revolt molt
tancat. En aquest punt, i al costat
d’una barana metàl·lica, comença
un caminet amb forta pujada i pedruscall. És el camí de les Ferreres.
Seguim fins a l’encreuament situat
al final de la pujada forta. En aquest
punt, girem a l’esquerra.

26

1,800 Seguim sense deixar la pista. Al cap 0:35
de poca estona tenim enfront nostre una cadena que barra el pas als
vehicles. Al costat, a l’esquerra, n’hi
ha un altra, que barra l’accés a la
carretera de Begues.

126

2,880 Seguirem recte per la pista que tenim 0:50
al davant. És la que va a ca n’Amat.
Seguim en lleugera baixada, fins un
camí a mà esquerra que surt de la
nostra pista. En aquest punt girem
a l’esquerra i el seguim. És el camí
que va a les mines i a Bruguers.

195

3,220 Al començament s’enfila amb força 0:58
pendent, però al cap d’uns metres
se suavitza. Trobem indicis d’un

132
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5,420 Continuem pel GR-92 fins arribar 1:47
a la carretera de Gavà a Begues,
al costat de l’antic restaurant Les
Fonts de Brugués. Amb molt de
compte, passarem a l’altre costat i
girem a la dreta. Continuem per la
vorera fins a arribar a la plaça de
l’ermita de Bruguers.

Cova del Miner.
Foto: l’autor
camí que desemboca a la nostra dreta, però no n’hem de fer cas. Al cap
de poca estona en trobem un altre
que fa un gir a la dreta molt pronunciat, de gairebé 180º, que seguim.
3,450 Ens trobem molt a prop de les anti- 1:05
gues mines de ferro abandonades.
En un moment, veiem a la nostra
esquerra, uns 5 metres per sota del
nostre nivell, i a uns 30 metres del
camí, les boques de les mines.

200

3,680 Continuem sense visitar-les (vegeu 1:09
l’itinerari 10) i seguim fent camí. Ara
baixem fins a desembocar en un altre, que seguim girant a l’esquerra.

198

4,000 Trobem una pista que forma part del 1:15
sender GR-92. Cal seguir recte.

120

4,540 Al cap de poques passes i a mà 1:20
esquerra
comença un senderó
atrinxerat que du a la font del Ferro.
No el seguim.

104

4,590 Seguim per la pista el GR-92, fins 1:21
arribar a una petita esplanada on comença un senderó. Hi ha un pilonet
de fusta amb el senyal del GR-92.

112

5,300 Seguim pel senderó, que forma part 1:45
del GR-92. El camí es fa estret per
l’espessa vegetació. Passem per
la font de la Salamandra, situada a
uns dos metres per sota del camí.

173

148

5,960 Situats a la plaça i d’esquena a 2:00
l’ermita, a mà esquerra comença
un caminet, que continua el GR-92.
L’hem de seguir.

246

A pocs passos de deixar la plaça
de l’ermita, veiem a l’esquerra, i a
tocar, la roca Foradada, curiosa cavitat produïda per l’erosió. El caminet
que estem seguint és un dels més
durs d’aquest recorregut, ja que en
poca distància s’enfila 131 m. És
bastant atrinxerat, amb roca i pedra
solta vermellosa, que de vegades el
fa relliscós. Arribem a dalt, a uns 30
m del castell d’Eramprunyà, i estem
encara al GR-92. S’acaba la pujada i
continuem recte per una pista ampla.
6,740 Seguim pel GR-92, per pista ampla. 2:20
Al cap de poca estona passem pel
costat d’uns pedrots que recorden
un dolmen.

377

Castell d’Eramprunyà i capella de Sant
Miquel. Al fons, el Delta. Foto: l’autor
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6,990 Cruïlla. Deixem el GR-92 i girem a 2:25
la dreta.
7,040 Trobem dues cadenes,i una bifurcació 2:27
en tres camins. Girem a l’esquerra.
7,440 Seguim per una pista ampla, enci- 2:32
mentada a trossos, i de forta pujada, fins que a mà esquerra i uns metres després d’un revolt comença
un senderó que du a la Desfeta.
7,740 És difícil de trobar el començament 2:37
per aquell que no hi hagi passat
mai. Cal fixar-s’hi. Hi ha una roca
solta al començamet que l’indica. El
senderó també puja molt empinat, i
supera els 100 metres de desnivell
en molt poca distància. Arribem per
fi a la torre de guaita de la Desfeta.
8,060 Busquem la pista que baixa a la Clo- 2:40
ta i la seguim. Al cap d’una estona
veiem a l’esquerra un caminet que
hi desemboca. L’hem de seguir per
baixar fins a la creu de la Clota.

511

9,280 Seguim el GR-92 en direcció oest, cap 3:08
a les Agulles. Després d’una estona,
arribem a un coll, prop de les Agulles.

411

9,880 Aquí girem a l’esquerra per anar al 3:20
cim de les Agulles, i per uns moments deixem el GR-92. Durant
aquest petit recorregut, pujarem i
baixarem de cota.

545
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10,560 Baixem i tornem al coll d’abans. 3:35
Continuem pel GR-92 que havíem deixat fa un moment. Al cap
de poc, arribem al coll Sostrell.

547

11,830 Continuem pel GR-92. Trobem un 3:40
caminet que, pujant, du al cim de la
Morella. Girem a la dreta, i seguim
pujant pel caminet de roca calcària.
De vegades hem d’anar fent saltirons per superar petites roques.
Arribem, sense deixar mai el GR-92,
a un altiplà que es divisa no gaire
lluny: és la Morella. Seguim caminant fins a superar un petit con de
roques. Arribem al cim de la Morella.

474

12,980 Val la pena estar-s’hi una estona per 4:00
contemplar la panoràmica que ens
ofereix el cim, inclosa la de l’antic
abocador del Garraf, ara feliçment
clausurat, situat aproximadament
a un quilòmetre. Després de fer un
glop d’aigua i recuperar forces, reemprenem la maxa fins al coll Sostrell, pel mateix lloc per on hem vingut. Ens trobem ja al coll Sostrell.

593

14,080 Al cap de pocs metres, després del 4:12
coll, passem pel costat d’una torre
elèctrica. A uns 100 metres després
de la torre, a mà dreta comença un caminet, que seguim. Deixem el GR-92.

474

Cim de la Morella.
Foto: l’autor

Camp de tir des del cim
de les Agulles. Foto: l’autor
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Torrent del Ballestar.
Foto: l’autor
14,380 Seguim el camí de baixada, en una 4:16
ziga-zaga molt pronunciada. Aquest
camí sembla d’origen medieval, i
portava de la Morella a la beurada
de Tibart. Hi anirem trobant senyals
de color taronja bastant gastades. Al
cap d’una estona el camí es bifurca
al bell mig d’un revolt. Hem de seguir
pel de la dreta, i arribem al torrent
del Ballestar, encaixat entre parets
calcàries en forma de bauma. El
topònim Ballestar podria venir dels
mots iberobascos ibai i estarri, que
junts prendrien el significat de «congost del riu».

496

15,275 Continuem de baixada per un camí 4:26
bastant estret fins a desembocar a
la pista que va de la Clota a la Sentiu.
15,950 Girem a la dreta i caminem per una 4:35
pista ampla en lleugera pujada. Hi
trobem algun pilonet metàl·lic de
color verd, indicador del PR-39. En
acabar la curta pujadeta, si girem
la mirada a la dreta, veiem l’antic
camp de tir militar.
152
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16,250 Seguim la mateixa pista, camí tam- 4:38
bé denominat dels Penitents per la
seva duresa, si es puja en sentit
contrari al que seguim. A l’esquerra
i apartat unes passes, veiem el mas
rònec de can Tardà.

336

17,350 Continuem baixant, de vegades amb 4:50
força pendent, fins a trobar un camí
esbiaixat a la nostra esquerra, que
porta a can Vinyes i can Dardena.
Cal seguir recte.

268

18,150 Al cap d’un moment, i a la dreta, tro- 4:58
bem can Sopes.

130

18,575 Al cap de pocs minuts hem de deixar 5:02
la pista. Girem a l’esquerra.

124

18,710 Al cap de poques passes trobem 5:04
can Bruac, en estat rònec.

118

18,788 Seguim pel camí fins a desembocar 5:06
en una pista.

109

18,917 Girem a l’esquerra i la seguim. Un xic 5:09
més endavant ens trobem amb una
cadena que barra el pas als vehicles.
A tocar de la cadena hi ha la porta
d’un antic magatzem, de ferralla.

96

19,170 En pocs instants creuem la riera 5:14
Seca, que en aquest punt s’ajunta
amb la riera de la Sentiu.

72

19,410 Seguim per la pista paral·lela a la 5:21
riera, fins que, superant una curta
pujadeta, en revolt cap a l’esquerra,
ens situem al costat de la carretera
de Gavà a la Sentiu.

55

19,720 Creuem la carretera i passem a 5:27
l’altre costat. Girem a l’esquerra i
seguim per un camí ample que hi
discorre en paral·lel fins arribar a
una gran rotonda.

59

21,230 Girem a l’esquerra i creuem un al- 5:52
tre cop la carretera. Seguim per la
vorera i, en uns instants, girem a
la dreta i ens endinsem al parc del
Mil·lenni, principi i fi d’aquest recor6:00
21,520 regut.

60

153

26

