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Desnivell...............
Difi cultat...............
Recorregut............
Temps caminant....
Ciclable................
Camins.................

3r recorregut

La platja de Gavà

inapreciable
inexistent
8,255 km
2 h 12 min a ritme tranquil
100%
carrils bici, tartà i lloses

Sortida: aparcament de la plaça de 
John Lennon. Seguim pel carrer de 
la Tècnica, paral·lel a la C-32.

Desemboquem a l’avinguda de Ber-
tran i Güell. Hem de girar a la dreta; 
creuem la C-32 per sota del pont i 
seguim recte pel carril bici.

A partir d’aquest punt, l’avinguda rep 
el nom d’avinguda del Mar. La se-
guim pel carril bici que hi discorre en 
paral·lel. Al cap de poca estona, te-
nim al davant una gran rotonda, entre 
l’avinguda i la carretera B-210 (antic 
camí Ral a València). L’hem de creuar, 
i el mateix carril bici ens decanta cap a 
la dreta per anar a trobar el pas zebra. 
Creuem.

Seguim sempre en direcció sud 
mantenint l’avinguda a l’esquerra. 
Al cap de poc, hi ha una font d’aigua 
potable al mateix camí i, al costat, 
les instal·lacions esportives de can 
Torelló.

Continuem en paral·lel a l’avinguda, 
i passem per un pontet sobre una 
vall d’aigua o corredora, la corredo-
ra dels Llanars.

A l’altre costat hi ha els planters 
Bordas. En uns moments, passem 
pel costat d’un altre establiment de 
planters: la jardineria Bofi ll. 
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Seguim caminant i, al cap de poc, a 
l’altra part de l’avinguda, hi desem-
boca el camí del Soberano de Baix.

Trobem una segona vall o corredora 
amb comportes, la corredora Mes-
tra o Principal. La travessem per so-
bre del pont.

Veiem, a l’altra banda de l’avinguda, 
un rètol que diu «camí de la Sende-
ra»: és el camí popularment denomi-
nat de la Mallola de Dalt.

Travessem una tercera vall amb 
comportes: la corredora de Baix.

Hi ha una font a tocar del comença-
ment del camí de l’Arbret. S’hi pot 
fer un xarrup d’aigua.

Petita rotonda entre l’avinguda del 
Mar i el camí de la Pineda. Seguim 
recte, i creuem el carrer.

Passem el pont que creua l’autovia 
de Castelldefels, C-31. A la dreta, i 
per sota del nostre nivell, veiem les 
pistes del tennis Pineda Gavà.

Creuem l’avinguda d’Europa i 
deixem una rotonda a la nostra es-
querra. Seguim, per tant, recte.

Trobem una altra rotonda entre 
l’avinguda del Mar i el carrer dels 
Tellinaires, que rep el nom dels an-
tics recol·lectors de tellerines que hi 
havia en aquesta platja. Seguim rec-
te i, a poca distància, passem pel 
costat d’una gran escultura vertical 
metàl·lica: la Vela, d’Antoni Rosselló.

Continuem recte i, al cap de poc, 
creuem el passeig Marítim (és un 
passeig per a vianants). Seguim 
recte pel passeig. Al costat de les 
palmeres, poca estona després, tro-
bem unes dutxes i una font d’aigua.
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El passeig Marítim.
Foto: l’autor

La corredora Mestra.
Foto: J. Campmany

El passeig Marítim. Camí de lloses.
Foto: l’autor
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En aquest passeig es pot contemplar 
la singular fl ora de voramar, així com 
una dilatada vista del mar a l’horitzó. 
Ens aturem al pont de la desem-
bocadura de la riera dels Canyars.

Tornem enrere pel mateix camí, fi ns 
que, de biaix i a mà dreta, en co-
mença un altre que té el terra for-
mat per lloses vermelloses. Té la 
particularitat que va més a prop del 
mar, tot i que segueix en paral·lel el 
passeig Marítim. El seguim, girant 
un xic a la dreta.

Creuem contínuament passarel·les 
de fusta que van des del passeig 
a la platja. Tenim l’opció de poder 
anar a tocar el mar i mullar-nos els 
peus, o banyar-nos-hi. La quarta 
passarel·la que creuem ve del da-
vant del monòlit de ferro.

Seguim recte per la passarel·la de 
fusta cap al passeig Marítim, on gi-
rarem a l’esquerra.

Panell informatiu a la nostra esquer-
ra; girem a la dreta, cap al monòlit 
metàl·lic.

Al cap de poca estona, tornem a 
girar a l’esquerra, i continuem per 
l’avinguda del Mar.

Creuem l’avinguda d’Europa i, tot 
seguit, creuem per dalt del pont de 
l’autovia de Castelldefels, C-31.

Seguim fi ns a creuar de nou la petita 
rotonda entre l’avinguda del Mar i el 
camí de la Pineda. Hi passarem per 
l’esquerra, tot seguint el carril bici.

Al cap de poca estona, trobem una 
font, just a la confl uència amb el 
camí de l’Arbret.

Després de caminar uns metres 
més, creuem la corredora de Baix.

Travessem la corredora Mestra, tam-
bé amb comportes. A la dreta, a l’altre 
costat de la carretera, hi desembo-
ca el camí del Soberano de Baix.

Molt aviat i tocant al camí, passa-
rem pel davant dels planters Bofi ll. 
Al cap de poca estona, i a l’altre 
costat de l’avinguda, veiem la jardi-
neria Bordas. En aquest punt, deixa-
rem el camí del carril bici i girarem a 
l’esquerra per agafar el camí de les 
Parets a la Murtra.

Travessem la corredora dels Lla-
nars, en la qual desemboca una vall 
de recàrrega amb l’aigua neta provi-
nent de la depuradora de la Murtra, 
tot just sota del pont. 
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El passeig Marítim.
Passarel·la fi ns a la platja. 
Foto: l’autor

 Confl uència entre la corredora dels 
Llanars i la vall amb l’aigua depurada.

Foto: J. Campmany
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Seguim pel costat de la corredora 
de can Torelló. A l’esquerra hi ha 
l’antiga caserna de can Torelló, amb 
una masia del segle XVIII i, a la dreta, 
a l’altra banda de la vall, les instal-
lacions esportives del mateix nom. 

Seguim recte fi ns a trobar el carril 
bici que discorre uns metres paral·lel 
a la carretera B-210, (antic camí Ral 
de València), on fem un gir a la dreta.

Divisem davant nostre una gran 
rotonda (B-210 amb l’avinguda del 
Mar). Abans d’arribar-hi, passem a 
l’altre costat de la carretera, mirant 
de creuar pel pas de zebra.

Creuada la carretera i situats un altre 
cop a l’avinguda del Mar, continuem 
recte, en direcció al nucli urbà de 
Gavà. Creuem una darrera vall, la cor-
redora del Matar, i passem per sota 
del pont que creua l’autopista C-32.

Fem un gir a l’esquerra i seguim pel 
carrer de la Tècnica.

Seguim per aquest carrer, paral·lel 
a la C-32, i en pocs moments som 
a la plaça de John Lennon, punt de 
sortida i fi nal del recorregut.
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Corredora del Matar.
Foto: J. Campmany

LA PLANA

Els conreus de la plana
deltaica. Foto: J. Campmany
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