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El pla de Queralt
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6è recorregut

El pla de Queralt

Sortida: parc del Mil·lenni. Comen-
cem pel camí que hi ha a la dreta 
de la font de l’auditori Marc Grau. 
Amb lleugera pujada arribem fi ns a 
trobar-nos amb el carrer de l’Argila, 
que baixa de Begues. Fem un gir a 
l’esquerra i continuem per la vorera.

Seguim per la vorera fi ns que a 
l’altre costat del carrer veiem un 
rètol indicador. Aquí girem a la dre-
ta, deixem la vorera i creuem el car-
rer. Seguim per un caminet estret 
fi ns a la carretera de Gavà a la Sen-
tiu, deixant a mà esquerra una gran 
rotonda. Creuem la carretera de la 
Sentiu i passem a l’altre costat. Al 
davant nostre tenim el parc de bom-
bers de Gavà. Tot seguit, girem a 
la dreta i seguim en paral·lel a la 
carretera per un camí molt fressat.

Seguim per la pista envoltats de 
pins bastant joves. Travessem una 
rampa amb una cadena a mà dreta.

Som al pla de Queralt. A l’esquerra hi 
ha el turó de Caçagats, i a la dreta la 
serra de Queralt, un dels primers con-
traforts del Garraf. Al cap de poca es-
tona, passem pel costat d’una altra 
cadena. La ignorem i seguim recte.

Ens creuem amb un camí i un rètol 
dels vivers Barri. Seguim la indica-
ció i fem un gir a l’esquerra.  
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d’aquesta disciplina van tornar a 
instal·lar-se a Gavà, en aquest indret. 
Seguirem recte per la pista forestal.

Revolt a la dreta, que hem de seguir. 
Al bosc que ens queda a mà esquer-
ra hi ha, al costat del torrent de Que-
ralt, uns magnífi cs exemplars de 
roures centenaris, de bella estampa.

A la dreta veiem una esplanada al 
costat d’uns magatzems abando-
nats, de l’antiga fàbrica de mobles 
metàl·lics CEL. Seguim per la pista.

Tenim enfront nostre una nau indus-
trial abandonada, la riera dels Ca-
nyars, i un antic pont de mampos-
teria que la creua. Són les antigues 
instal·lacions de la Rockwell-Cer-
dans, una fàbrica de telers que es 
va fer famosa perquè l’any 1968 va 
protagonitzar la primera vaga obre-
ra local dirigida per les aleshores 
clandestines Comissions Obreres. 
Seguim endavant tot fent un gir a 
l’esquerra i en paral·lel a la riera.

Desemboquem al cap de poca es-
tona en un camí quitranat que va a 
l’hípica situada dalt del turó de Caça-
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Arribem als antics vivers Barri (hi ha 
la porta d’entrada a la botiga): els vi-
vers s’han de traslladar a causa de la 
imminent urbanització de tot aquest 
sector de pineda. Trobem una cade-
na a la nostra dreta. Seguim recte.

Tornem a trobar una altra cadena, 
que novament ignorem. Només a 
unes passes, el camí ens obliga a 
fer un gir a l’esquerra. Davant nostre 
ha ha un rètol que indica l’entrada a 
les instal·lacions de l’Agrupació de 
Naturistes i Vegetarians de Barcelo-
na. El naturisme va tenir la primera 
instal·lació a l’aire lliure a Catalunya 
als anys trenta en uns terrenys de 
Gavà, a l’antiga masia de can Tore-
lló. Als anys seixanta, els seguidors 
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16Roureda al costat del torrent
de Queralt. Foto: J. Campmany

Pont sobre la riera dels Canyars.
Foto: J. Campmany
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gats. Enfront nostre i a uns 100 m, 
veiem l’antiga masia de can Riera 
(ara de la família Rosés),  amb la 
torre de  defensa adossada. El mas 
està documentat ja al segle XV, i a 
prop seu s’han trobat uns enterra-
ments medievals datats al segle 
XIII. La torre de defensa és rodona, 
de mitjan segle XVI, i es va construir 
per protegir els masovers dels atacs 
dels pirates, que assolaven les plat-
ges del Delta. Tota la masia i la torre 
tenen fi nestres decorades amb mo-
tius renaixentistes. El rellotge de sol 
de la façana és de principis del segle 
XX, i ha estat restaurat recentment.

Girem a la dreta i passem un pont 
sobre la riera dels Canyars. Seguim 
per pista, però aviat la deixem  per 
seguir per un caminet que surt a mà 
esquerra i que va un bon tros en 
paral·lel a la riera, a uns 30 m de 
la carretera c-245 de Gavà a Cas-
telldefels.

Passem a tocar d’uns camps con-
reats, a mà esquerra. El camí està 
bastant tapat per l’herba, però aviat 
entronquem amb un camí agrícola 
una mica més ample.
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Al cap de poca estona, desem-
boquem a la llera de la riera dels 
Canyars, que seguim fent un gir a 
l’esquerra. A la nostra dreta hi ha 
una paret de pedra que es va aixecar 
al segle XVIII per evitar que la riera 
inundés els camps de l’altre costat.

Només seguirem riera amunt un 
moment, ja que tot seguit deixarem 
la llera i agafarem un camí que co-
mença a la nostra dreta, al costat 
d’una pilona elèctrica.

Remuntem una rampa curteta i se-
guim el camí. Ens desviem a la dre-
ta i passem per sota d’uns arbres i 
un gran pi. En aquest precís indret, 
antigament can Valls de la Roca, hi 
ha tot de restes arqueològiques a 
cel obert d’època romana. Al costat 
del pi, uns murs encimentats amb 
calç i restes d’àmfora n’evidencien 
l’antiguitat i, més amunt, hi ha un 
gran dipòsit quadrat, mig enderro-
cat i abandonat, construït amb opus 
quadratum. Hom ha especulat que 
aquestes restes podrien corres-
pondre a unes ofi cines portuàries 
d’època romana, ja que el mar ales-
hores llepava aquest vessant.
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Can Riera amb la seva torre
de defensa. Foto: l’autor

Camps de conreu al pla de Queralt.
Foto: J. Campmany
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Deixem les ruïnes a mà esquerra i  
seguim uns moments una línia elèc-
trica, amb curtes pujades i baixades. 
Desemboquem en un camí encimen-
tat que ens porta a les ruïnes de 
l’antiga fàbrica Ytong, que feia blocs 
lleugers per a la construcció. Sobta 
el contrast entre dues ruïnes tan 
properes, les unes corresponents a 
l’època romana, les altres a l’època 
contemporània i industrial. Hem de 
continuar recte pel cantó dret.

Passem per un pla bastant ple de 
runa. A l’esquerra s’aprecien les 
restes de la fàbrica en estat rònec.

La pista o camí es divideix en dos;  
seguim pel brancal de la dreta.

Molt aviat passem per dins d’uns tubs 
rectangulars que fan de túnel. Estem 
passant per sota del denominat vial 
del Calamot, i aquests passos són 
per a la fauna. Desemboquem en un 
camí ample de grava compactada.

Molt aviat fem un gir a l’esquerra i 
deixem, per tant, el camí ample. Se-
guim per un camí de terra.

Aviat el camí es divideix en dos. 
Hem de continuar pel de l’esquerra.

Estem caminant pel costat del vial 
del Calamot. El seguim i, al cap de 
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pocs moments, passem pel costat 
d’un roc que queda a la nostra es-
querra i que no és gaire més alt que 
els nostres genolls. Al darrere hi ha 
un senyal pintat de color lila, que in-
dica el punt per on es pot pujar al 
turó del Calamot. No hi anirem (ve-
geu l’itinerari núm. 1 ).

A poques passes hem de girar a la 
dreta i passar per sota d’una línia 
elèctrica.

Seguim recte cap a la carretera que 
tenim al davant. A l’esquerra ens 
queda la rotonda que hem vist poc 
abans de sortir. Hem de creuar la car-
retera amb molt de compte i agafar 
davant nostre un camí encimentat.

Estem a dins del parc del Mil·lenni. 
Anem seguint amb petit desnivell la 
baixada encimentada i, a l’esquerra, 
continuem per uns graons de fusta.

Girem a l’esquerra i tornem a anar 
per un camí encimentat.

Una lleugera baixada ens duu a la 
font, punt de sortida i fi  del recorregut.
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Ruïnes romanes del pla de Queralt.
Foto: J. Campmany

El Calamot vist des del costat
de ponent. Foto: J. Campmany






