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

7è recorregut

Turó de Caçagats

118 m
fàcil
4,750 km
1 h 27 min
99%
pista i acceptables

7è recorregut

Turó de Caçagats

Sortida: font metàl·lica del parc del 
Mil·lenni. Prenem direcció oest, a la 
dreta de la font, per un camí enci-
mentat i amb lleugera pujada, fi ns 
a trobar el carrer de l’Argila, que ca-
nalitza el trànsit de la carretera de 
Begues. Girem a l’esquerra.

Seguim per la vorera, fi ns a la rotonda, 
i la creuem. Ens plantem al davant del 
nou parc de bombers, que rodegem.

Un cop a l’altre costat, anirem a 
trobar una pilona rodona de ciment 
que subjecta una línia d’alta tensió.

Seguim en paral·lel la línia durant  
unes pilones més, en direcció sud-
oest (dreta) i amb un lleuger des-
nivell ascendent, fi ns a la pilona 
metàl·lica situada prop de la carena.

Som a l’antiga propietat de can 
Cerdans, ara una hípica. No hi ha 
ni rètol de propietat privada ni cap 
obstacle que ens barri el pas, i per 
tant, i durant una estona, passem  
per dins de la fi nca. Observem una 
pista rodona per a l’entrenament 
i exhibició de cavalls, situada a la 
nostra esquerra. A l’altra mà hi ha 
un gran casal de concepció singu-
lar: es va dissenyar l’any 1950 se-
guint els dictats de l’arquitectura 
racionalista de moda aleshores. 
Resta inacabat.

Ruta
(km)

0,000

0,115

0,310

0,455

0,700

altitud
(m)

25

32

45

40

63

temps
(h:min)

0:00

0:02

0:05

0:07

0:14



60

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

61

1,100 

1,290

1,850

2,050

2,140

Més avall trobem una pista rectan-
gular amb un gran espill. Aquí fan  
classes d’equitació. Caminem i ob-
sevem a mà esquerra les quadres, 
amb cavalls a una part i l’altra. Pas-
sem a tocar d’uns camps de conreu.

Cruïlla de camins; el de l’esquerra va 
a can Riera (ara dels Rosés). El de 
davant va a la riera dels Canyars i a la 
c-245. Nosaltres seguim el de la dre-
ta, paral·lel a la riera dels Canyars. 

Només seguim la riera uns moments, 
ja que el camí gira a la dreta. Hem 
de seguir aquest camí sense deixar-
lo. Al cap de pocs moments, trobem 
can Quatre, seu de l’Associació Na-
turista i Vegetariana de Barcelona.

Seguim per bon camí (agrícola) i 
comecem a veure plantacions de 
fl ors diverses. Ens trobem a les anti-
gues instal·lacions dels Vivers Barri.

Uns metres més amunt, trobem 
l’entrada a la fi nca.

Seguim caminant i poc després tro-
bem les antigues instal·lacions de 
la jardineria Herrera. S’hi anava per 
una pista que desemboca a la dre-
ta, que no seguim. Continuem recte.
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Trobem la carretera de Gavà a la Sen-
tiu. Girem a l’esquerra per un camí 
molt fressat i hi caminem en paral·lel.

Creuem la carretera de la Sentiu, i 
arribem a l’àrea de lleure de can Llong

Al cap de poques passes, girem a 
la dreta.

Travessem tota la zona de pícnic 
fi ns a un pontet de fusta instal·lat 
per poder creuar el torrent del Llong,   
denominat així a causa de la masia 
que presideix tot l’espai de lleure.

Creuem el pontet i mirem de trobar 
just enfront nostre una pilona gros-
sa metàl·lica de color verd que indi-
ca el sender PR-39, que hi comença.

Prenem el camí de l’esquerra en di-
recció nord-est. Poc després veiem 
un altre indicador més petit,  del ma-
teix color, amb el signe del PR-39. 
Travessem la riera i seguim recte.

Abans d’arribar al rètol metàl·lic que 
tenim al davant, hem de fer un gir a 
la dreta i seguir fi ns a la llera d’una 
riera: la riera de les Comes o torrent 
de les Males Bragues. Al cap de poc, 
i al costat d’un gran pi, ens desviem 
a l’esquerra, i deixem la llera.
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Hípica Cerdans. La pista 
de l’espill. Foto: l’autor

Pontet a l’àrea de lleure 
de la Sentiu. Foto: l’autor
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Continuem per un caminet més es-
tret i amb pujada, enmig de pins i 
càrritx. Arribem al cap de poca es-
tona a una rampa feta de fusta que 
utilitzen les bicicletes per fer el salt.

A mà esquerra ja es veu el turó 
de ca n’Espinós. Passem un coll; 
a l’esquerra ens queda el turó de 
ca n’Espinós, que tenim a tret 
d’escopeta.

Passem de llarg i, a poques passes, 
fem un gir a la dreta.

Seguim de baixada un moment el 
torrent Bergelit. Creuem una línia 
d’alta tensió.

Seguim recte, sense deixar el camí.   
A l’esquerra, hi ha un camí que hi 
desemboca. L’ignorem, i seguim 
recte.

Enfront nostre tenim una cadena i la 
carretera de Gavà a la Sentiu. Uns 
metres abans d’arribar-hi, ens des-
viem a l’esquerra.

Seguim la vora del carrer de l’Argila 
per un senderó i, sense deixar-lo, arri-
bem a un punt on creuem el carrer.

Just enfront nostre tenim una de 
les entrades al parc del Mil·lenni. 
Entrem al parc pel camí encimentat 
amb lleugera baixada, que ens du a 
la font, punt inicial i fi  d’aquest re-
corregut.  
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EL GARRAF NEGRE

La capella de la Mare de Déu de la Salut, 
a ca n’Amat. Foto: J. Campmany
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