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Sortida: de l’aparcament del parc 
del Mil·lenni. Situats a l’aparcament, 
i mirant de cara a l’auditori, seguim 
recte per camí encimentat de color 
groc (l’edifi ci ens queda a l’esquerra).

Continuem amb lleugera pujada fi ns 
a trobar un camí de terra a la nostra 
dreta, que seguim. Continuem per 
aquest camí de terra fi ns a trobar 
davant nostre la carretra local de  
Gavà a la Sentiu. Just en aquest 
punt la creuem, i agafem un cami-
net que tenim al davant.

Seguim per un camí de terra ver-
mellosa. Al cap d’uns moments, el 
camí es parteix en dos, i seguim pel 
de la dreta.
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Parc del Mil·lenni 
(vista parcial). Foto: l’autor
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Tornem a trobar un altre camí amb 
biaix a la dreta, que hem de seguir.

Al cap de poca estona, trobem una 
altra carretera local, un brancal de la 
de Gavà a Castelldefels; la creuem 
amb molta precaució. 

Just enfront, el camí continua, i tro-
bem una de les entrades al parc del 
Calamot. Anirem seguint el camí 
per la vora del parc, que quedarà 
sempre a la nostra esquerra, i arri-
barem en pocs moments a la pla-
ceta i mirador del turó de la Roca.

Tot i que la seva alçada supera de 
poc els 20 metres, ens ofereix una 
vista immillorable de tota la zona 
agrícola i industrial de Gavà, ja que 
aquesta zona es troba a la plana 
deltaica, només a 4 metres sobre 
el nivell del mar. Baixem del mirador 
per unes rampes encimentades molt 
fàcils de trobar, que es veuen des de 
dalt, i que ens conduiran sota el turó, 
a uns aparcaments prop d’una benzi-
nera. Hi passem pel davant.

Un cop passada la benzinera, creuem 
pel pas de vianants de l’avinguda de 
Joan Carles I en direcció est.

Seguim per la vorera superior de la 

carretera a Santa Creu de Calafell 
i passem per sota d’una glorieta 
de maons, vestigi de l’entrada de 
l’antiga fàbrica de teixits Serra Ba-
let que hi havia hagut aquí mateix.

Seguim paral·lels a la carretera, fi ns 
arribar a una rotonda en la qual, 
sense passar-la i girant a la dreta, 
travessem la carretera.

En pocs moments girem a la dreta 
i travessem per sota del pont de la 
via. Seguim per l’avinguda de Ber-
tran i Güell i entrem a la zona in-
dustrial.

En aquest punt, i fi ns a la platja, el 
desnivell es mínim, entre 0 i 4 m, 
llevat del pont que creua l’autovia. 
Poca estona després travessem 
l’autopista C-32 de Sitges a Bar-
celona, per sota d’un pont. A partir 
d’aquí entrem de ple al parc agrari.

A partir del pont, aquesta avingu-
da rep el nom d’avinguda del Mar.

Trobem una rotonda, i continuem 
pel costat del carril bici. Poc des-
prés de deixar la rotonda, a la dreta, 
passem a tocar de les instal·lacions 
esportives de can Torelló.

Seguim pel costat del carril bici de 
l’avinguda del Mar en direcció a la 
platja. Poca estona després pas-
sem per un pont, sobre una vall 
d’aigua: la corredora dels Llanars.

Després d’una estona, veiem a la 
dreta un banc d’obra amb una font 
per poder-se refrescar i fer un xarrup.

Continuem per l’avinguda del Mar i 
a l’esquerra hi ha el camí del Sobe-
rano de Baix. No l’hem de seguir.

Travessem una altra vall d’aigua: la 
corredora Mestra o Principal.

A poques passes, hi comença un 
camí amb un rètol que diu «camí de 

0,600 

0,700 

0,890

 

1,200 

 

1,500 

1,600 

0:08

 0:11

 0:13

0:18 

0:26

0:28

15

20

21

7

1,750 

2,000 

2’100

2,950

3,400

3,600 

3,875

3’880

4,387 

4,770 

0:31

0:35

0:37

 0:49

 0:55

 0:58

1:02

1:07

1:09

 1:15

4

3

El parc del Calamot.
Foto: l’autor
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sota la corredora». Seguim pel cos-
tat del carril bici. Poc després trobem 
una altra vall: la corredora de Baix.

Font al costat de la confl uència amb 
el camí agrícola de l’Arbret.

A l’altra banda de l’avinguda, a mà 
esquerra, desemboca un camí deno-
minat de la Caseta d’en Nicasi.  Se-
guim per l’avinguda de Mar, pel costat 
del carril bici, i ens trobem amb una 
rotonda molt petita. Seguim recte.

Comença la remuntada d’un pont 
que travessa l’autovia de Castellde-
fels, C-31.

Rotonda entre l’avinguda del Mar i 
l’avinguda d’Europa. Seguim recte 
per la vorera de l’ampla avinguda.

Travessem dos carrers, fi ns a passar 
pel costat del monument metàl·lic 
d’Antoni Rosselló, la Vela. 

Uns metres més endavant hi ha el 
passeig Marítim. Girem a l’esquerra.

Continuem pel passeig Marítim fi ns 
uns 100 metres abans d’arribar a 
l’acabament (si continuem, haurem 
de recular).

Girem a l’esquerra i seguim fi ns  a tro-
bar el carrer dels Tellinaires, dit així 
en record dels antics recol·lectors 
de tellerines (un petit mol·lusc, com 
una cloïssa) que treballaven a la plat-
ja. Allà, girem a la dreta i el seguim.

Anem seguint endavant fi ns a trobar 
el carrer de Blanes, i allà girem a 
l’esquerra i el seguim.

Seguim pel carrer de Blanes fi ns a 
trobar-nos l’avinguda d’Europa. Aquí 
girem a la dreta i la seguim.

Continuem caminant bastant de 
tros, que gairebé ens avorrirà, sen-
se deixar-lo, fi ns passada la zona re-
creativa de les Marines. A pocs me-

tres d’una parada d’autobús, girem 
a l’esquerra per travessar l’autovia 
de Castelldefels, C-31, per dalt d’un 
altre pont. A la dreta del pont hi ha 
un enorme edifi ci d’apartaments: 
és l’edifi ci Bermar. A l’esquerra, 
a l’altra banda de l’autovia, veiem 
l’antiga discoteca Silvi’s.

Tot just deixar el pont i, al mateix 
revolt, surt un camí.

Girem a la dreta i, al cap de pocs 
metres, girem a l’esquerra i ens 
trobem al començament de la zona 
agrícola de Gavà, i concretament al 
començament del camí de les Pa-
rets a la Murtra.  

Seguim per aquest camí d’ús agrí-
cola, sense deixar-lo, i anem trobant 
corredores o valls d’aigua que des-
emboquen a la Murtra, l’estany que 
queda a la dreta. També podrem 
veure en tota la seva magnitud els 
conreus de la plana deltaica. La pri-
mera que creuem és la corredora de 
Baix, que ja havíem creuat aigües 
amunt.

Unes passes més a l’esquerra hi co-
meça el camí de la Mallola de Baix. 
El passarem de llarg. No hem de 
deixar, de moment, el camí que anem 
seguint de les Parets a la Murtra.
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Tot seguint pel camí agricola, al cap 
d’una bona estona passem al cos-
tat dels planters Bordas, que cauen 
a la dreta i davant la carretera o 
avinguda del Mar. 

Creuem la carretera amb molt de 
compte i, un cop a l’altre costat, gi-
rem a la dreta, en direcció al nucli 
urbà de Gavà. Poc després, girant a 
l’esquerra, tornem a 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. 

Seguim la vall de la dreta. Tenim, 
a l’esquerra, l’antiga caserna mili-
tar de can Torelló, amb una masia 
del segle XVIII a l’interior i, a la 
dreta, a l’altre costat de la vall, les 
instal·lacions esportives del mateix 
nom. Seguim fi ns a trobar el carril 
bici paral·lel a la carretera B-210, 
antic camí Ral de València, que co-
municava Barcelona amb les costes 
de Garraf. Aquí hem de girar a la 
dreta, i seguir en direcció a llevant.

Estem passant molt a prop de 
l’estany de la Murtra, que es tro-
ba a la dreta. A l’esquerra, veiem 
la zona agrícola de Gavà, amb les 
diferents varietats d’espècies hortí-
coles cultivades als conreus. Es po-
den apreciar els cavallons dels es-
pàrrecs de Gavà, tan apreciats. Cal 
recordar que, els primers dies de 
maig, Gavà celebra una exposició 
dedicada a l’espàrrec i altres fruits 
del camp. Travessem una altra vall 
una mica més ampla que les altres, 
que és la corredora Mestra o Prin-
cipal, oberta l’any 1721 per desse-
car tota aquesta plana dèltica, que 
abans era un gran estany insalubre 
Si ens hi fi xem veurem, a uns 80 
metres, part de l’estany i diverses 
classes d’aus, especialment ànecs.

En creuar les corredores, si pareu 
un moment i us hi fi xeu, podreu 
observar algunes espècies que 
nien al costat de l’aigua, i fi ns i 
tot algun ocellot. Al cap de poc, a 
l’esquerra, comença el camí del 
Soberano de Baix, dit així perquè 
està situat a la part sobirana, o 
superior, de la corredora Principal.

Travessem un altra vall d’aigua, la 
corredora Sobirana.

Al cap d’una estona, trobem un indi-
cador que identifi ca el camí de la Post, 
que confl ueix amb el que seguim.

Seguim sense deixar el camí. Veiem 
a l’esquerra un planter tupid de pal-
meres i, més endavant, a l’esquerra, 
el camí dels Cacauets, amb el seu 
rètol corresponent. Aquest nom pro-
vé d’una fi nca que es denominava, a 
principis del segle XX, la Cacauetera. 

A tocar d’aquest camí, en surt un al-
tre en direcció nord denominat camí 
del Soberano de Dalt.
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Seguim pel carril bici en paral·lel 
a la carretera fi ns a pocs metres 
abans d’arribar a la gran rotonda. 
Allà, fem un gir a l’esquerra i traves-
sem a l’altre costat.

Un cop a l’altre costat de la carre-
tera, situats altre cop a l’avinguda 
del Mar, hem de continuar recte i en 
paral·lel a l’avinguda, en direcció al 
nucli urbà de Gavà (nord). Creuem 
una altra vall, la corredora del Matar 
i, un xic més endavant, passem per 
sota del pont que creua l’autopista 
C-32 de Barcelona a Sitges.

Seguim per l’avinguda, i deixem a 
l’esquerra el carrer de la Màquina, 
que va a Barnasud.

Ens trobem a la zona industrial de 
Gavà. Deixem una rotonda a la dreta.

Seguim l’avinguda de Bertran i Güell, 
i creuem per sota del pont de la via.

Al segon carrer després del pont, 
fem un gir a l’esquerra i, tot seguit, 
pel pas de vianants, travessem la 
carretera a Santa Creu de Calafell, 
C- 245. Situats ja a l’altra banda de 
la carretera, i girant a l’esquerra, la 
seguim en direcció a Castelldefels.

Arribem prop d’una rotonda situada 
sota d’un pont. Fem un gir a la dre-
ta, i seguim per l’avinguda de Joan 
Carles I.

Seguim per l’esmentada avinguda 
tot deixant a la dreta els blocs ver-
mellosos del barri d’Ausiàs Marc. 
Deixem també a l’esquerra una 
petita rotonda i creuem el carrer 
d’Apel·les Mestres. Tot just al da-
vant, comença un caminet de terra 
molt ombrívol, que seguim.

Poca estona després trobem una altra 
rotonda a l’esquerra. Aquí creuem el 
carrer de Sant Pere en direcció mun-
tanya, i fem un gir a l’esquerra, per 
creuar l’avinguda de Joan Carles I.

Tenim enfront nostre el parc del 
Mil·lenni i, just al començament, 
hi ha una placeta on comencen 
dos camins. Agafarem el de la dre-
ta, que passa tot just al costat de 
l’estructura de l’Androgin.

Aquest camí ens duu en pocs mo-
ments a l’aparcament del parc, punt  
de sortida i fi  del recorregut.
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Foto: J. Campmany
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