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11è recorregut

A la Desfeta per la Clota

600 m aproximadament
mitjana, perquè és llarg. Cal portar ai-
gua i evitar fer la sortida en dies de calor
18,650 km
5 h 30 min
82%
trossos de trialera i pedra solta

11è recorregut

A la Desfeta per la Clota

Sortida: de l’aparcament del parc 
del Mil·lenni.

Seguim pel camí de la nostra dre-
ta (el que hi ha just al costat d’una 
font) fi ns a trobar el carrer de l’Argila, 
que baixa de Begues. Aquí girem a 
l’esquerra i el seguim en paral·lel.

Ens trobem una rotonda al davant.

Creuem a l’altre costat del carrer 
de l’Argila, deixant la rotonda a 
l’esquerra. Al cap de pocs metres 
creuem la carretera de la Sentiu per 
davant del nou parc de bombers, 
per agafar un camí que segueix la 
carretera per sota.

Seguim pel camí, sense deixar-lo, 
enmig de pins i algun càrritx. Al cap 
d’una estona creuem un camí que 
porta als antics vivers Barri.

A l’altra banda de la carretera (a 
la nostra dreta) es divisa l’àrea de 
lleure de la Sentiu.

El camí s’acaba i ens veiem obligats 
a pujar a la vora de la carretera, per 
creuar-la. Atenció al trànsit.

Seguim per la carretera fi ns arribar a 
l’avinguda de la Sentiu. Continuem 
per allà, amb pujada mantinguda, i 
passem pel davant de la masia del 
Molí, que deixem a l’esquerra. A 
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l’altra banda del camí, més amunt, 
hi ha uns corrals.

Al cap de poca estona ens trobem 
una cadena que barra el pas als ve-
hicles pel camí que va a les masies.

Passem pel costat de la bassa de la 
Sentiu, que queda a l’esquerra.

El camí, tot seguit, fa un gir molt 
pronunciat a l’esquerra, al mateix 
temps que creua el torrent de la Sen-
tiu, just al costat d’una gran alzina.

Seguim per la pista i, al cap de poc, 
passem pel davant de can Dardena.

Seguim per la pista sense desviar-
nos, i al cap de poca estona comença 
un camí en biaix, que no agafarem. 

Aquest camí portaria a la pujada dels 
Penitents, que va a parar al camp de 
tir i a la collada de la Clota. Hem 
de seguir recte, fi ns a can Vinyes.

Al cap de poc, arribem a can Pardal.

Seguim per la pista fi ns a trobar-nos 
un torrent. En ple revolt, i al costat 
d’un garrofer, el creuem, al mateix 
temps que fem un gir a l’esquerra.

Seguim al costat del torrent per uns 
camps abandonats enmig d’algun 
garrofer. Al cap de poc, al costat d’un 
altre garrofer, hem de girar a la dreta.

Remuntem una petita pujada on hi 
ha un piló cilíndric de ciment, que 
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deixem a l’esquerra. Passat el piló, 
anem en direcció esquerra cap a la 
torre d’alta tensió i creuem per sota 
de la línia elèctrica.

Enfront nostre comença una puja-
deta curta, seguida també d’una 
curta baixada. A l’esquerra passem 
a pocs metres d’una segona torre 
elèctrica. Seguim fi ns a trobar-ne 
una tercera, que deixem al costat, i 
creuem la línia d’alta tensió. Tot el 
camí segueix l’estesa elèctrica.

Tot seguit ens trobem una baixada 
i un camí estret. En pocs moments 
som al torrent de Tibart, i el creuem.

Continuem per la drecera, prop del 
torrent. El tornem a creuar i, a uns 
14 metres, girem a la dreta. Passem 
pel costat d’un antic forn de calç.

Seguim i creuem per sota de la línia 
elèctrica. A la dreta observem una 
antiga edifi cació en estat molt rò-
nec, l’antic  celler de can Bassoles.

Pocs metres després creuem al-
tra vegada el torrent, i el tornem a 
creuar diversos cops.

El camí es converteix a estones en 
un pedregar a causa del roquissar. 
Té indicis d’haver estat més ample, 
però ara és un viarany. Anem pujant 
tot seguint la línia d’alta tensió i fent 
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Can Pardal.
Foto: l’autor

El celler de can Bassoles.
Foto: J. Campmany
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algunes ziga-zagues. Comencem a 
veure senyals de color taronja, bas-
tant gastats, pintats a les roques 
d’una antiga ruta excursionista. De 
mica en mica pugem fi ns a dalt del 
torrent, que ens queda al costat es-
querre. A la serra del davant es divisa 
ja el camp de tir militar, i s’endevina 
el camí denominat dels Penitents.

Trobem un pilonet verd metàl·lic i, 
amb una pujada curta però forta, ens 
col·loquem al camí dels Penitents, 
sota les Agulles, a prop d’una torre.

Situats ja en aquest camí o pista, 
fem un gir a la dreta i continuem 
sense deixar-lo. No triguem gaire a 
trobar un senyal on diu, en el sentit 
contrari a la nostra marxa, «peligro, 
campo de tiro». Encara que sobti, el 
camp de tir està inclòs a l’àmbit de 

1:44

1:47

285

310

7,100

8,210

8,400

9,000

9,430

9,750

l’Espai Natural del Garraf, i les admi-
nistracions locals no han pogut clau-
surar-lo, ja que el Tribunal Suprem el 
segueix considerant «indispensable 
per a la defensa nacional».

Seguim per pista fi ns arribar ja a la 
collada de la Clota.

A l’esquerra hi ha una creu metàl·lica 
col·locada dalt d’un piló trapezoïdal 
de ciment amb unes rajoles. A la 
part dreta de la pista hi ha un pi-
lonet metàl·lic verd: seguim aquest 
camí, que és el GR-92, tot i que al 
cap de pocs minuts l’hem de deixar 
per seguir-ne un altre que surt a mà 
esquerra.

Aquest nou caminet, una mica es-
tret, discorre enmig d’algun pi jove, 
romaní i matolls, i remunta amunt 
fi ns a creuar una pista ampla, que 
seguim tot a la dreta.

Arribarem per una pista ampla fi ns a 
la torre de guaita de la Desfeta.

El turó de la Desfeta fa de límit entre 
Gavà i Begues, i val la pena estar-
s’hi una estona per observar la di-
latada panoràmica que ens ofereix. 
És el cim més alt del terme de Gavà. 
A la dreta de la torre, de cara al mar, 
surt un corriol que, amb fort pen-
dent, ens condueix a una pista més 
ampla. Som-hi! Els que facin la ruta 
amb BTT, probablement hauran de 
dur la bici a l’espatlla, ja que el cor-
riol, a més d’estret, fa una baixada 
molt pronunciada. Desemboquem  
en un camí molt més ample, i hem 
de continuar fent un gir a la dreta.

La pista baixa encimentada al co-
mençament, a causa del fort pen-
dent. Quan s’acaba el pendent, 
s’acaba també l’encimentat. Al cap 
d’uns minuts arribem en una cruïlla 
de camins i dues cadenes. Girem i 
seguim pel de l’esquerra.
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Les Agulles des de la pista 
dels Penitents. Foto: l’autor
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Arribem a un dipòsit d’aigua, i aquí 
s’acaba la pista; cal baixar a la dreta 
per un marge d’un metre d’alçada, 
un  xic difícil. Hi ha un pi al costat. 
Antigament, aquí hi havia la masia 
de can Ferrer de la Pineda.

Aquí comença una drecera que  hem 
de seguir. Anirem trobant senyals 
grocs a les roques, bastant gasta-
des. Cal buscar-les i no desviar-se 
del camí, fi ns que desemboca a la 
carretera de Gavà a Begues.

Creuem la carretera amb tendència 
a desviar-nos cap a la dreta, ja que 
just davant i a pocs metres  hem de 
seguir per l’enquitranat de l’antiga 
urbanització Parc  de  Gavà. Trobem 
un creuament de camins en forma 
de T. Hem de girar a la dreta.

Enfront nostre i un xic a l’esquerra 
comença un camí que cal seguir. Per 
tant, deixem l’asfalt.

Ens trobem a la serra de Roca Gele-
na, curiós topònim ja documentat al 
segle XIV. Anem seguint fi ns a trobar 
una torre d’alta tensió. En aquest 
punt, hem de girar a la dreta.

Travessem una barrera metàl·lica 
i, tot seguit, agafem el camí de 
l’esquerra, que presenta traces 
d’haver estat enquitranat. En tornem 
a trobar un altre, però seguim pel de 
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l’esquerra. Aviat l’enquitranat, molt 
malmès, es converteix en un pedrus-
call feixuc de transitar. Continuem 
fi ns a un encreuament de camins. 
Deixem el camí dels rocs i el quitrà, 
i seguim pel camí de l’esquerra, al 
costat d’una barrera metàl·lica.

El camí ens porta a una petita espla-
nada on hi ha un indicador del GR-92.

Seguim a l’esquerra pel camí am-
ple, GR-92. Al cap de poc veiem a 
mà dreta un caminet, que seguirem, 
i que ens durà a la font del Ferro.

L’aigua de la font raja molt poc i surt  
rovellada, perquè ve de la roca ferru-
ginosa que hi ha en aquesta zona. 
Deixem la font i, a la nostra esquer-
ra, hi ha un petit corriolet que amb 
una pujada curta i forta desemboca 
en un altre. Fem un gir a l’esquerra i 
el seguim. Al cap d’una estona arri-
bem a un altre camí més ample.

Veiem un caminet a la dreta que no 
agafem, ja que va a la mina de ferro.

Al cap de pocs minuts desembo-
quem en una pista molt més ampla. 
És la pista de ca n’Amat. Aquesta 
pista va ser oberta l’any 1921 pel 
propietari de la colònia, per facilitar-
hi l’accés des de la carretera de Be-
gues. Al costat esquerre, i de biaix, 
se’n veuen dues més. Hem de se-
guir recte.

Esplanada de la tremuja de la mina 
de ferro.

Seguim per la pista. A la dreta, i de 
biaix, surt el camí que va a la mina. 
No l’hem de seguir.

Seguim fi ns a trobar una petita es-
planadeta amb dues cadenes. La 
de la dreta porta a la carretera de 
Begues i, la de l’esquerra, a la dre-
cera de la Canadenca. Continuem 
pel camí de l’esquerra.
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Torre de guaita de la 
Desfeta. Foto: l’autor
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Passem pel costat d’un dipòsit 
d’aigua, que deixem a l’esquerra.

Pal de telèfon amb una protecció ver-
mella, d’on surt un camí. Seguim recte.

Trobem un camí a la dreta, que no  
seguim. Hem d’agafar el següent, 
que surt uns 12 metres més enllà.

Passem enmig de pins i algun garro-
fer gros i foradat, que s’ha de deixar 
a banda.

Trobem una trinxera d’uns 5 metres 
de fondària per uns 40 de llargària  i 
per uns 12 metres d’amplària.  És 
una  explotació de ferro a cel obert, 
que probablement correspon a unes 
cates que s’hi van fer a fi nals del se-
gle XVIII. Al costat d’aquesta trinxera 
s’hi va trobar un enterrament neolític.

Passem pel costat d’un hort de 
muntanya, a tocar de la tanca de 
fi lferro. El tenim a l’esquerra. Ja 
som molt a prop de la carretera de 
Gavà a Begues. Just uns metres 
abans de tocar la carretera girem a 
l’esquerra i continuem per un tram 
de carretera vell en desús, fi ns anar 
a parar al costat d’una gran rotonda, 
just a l’entrada de Gavà. Al cap de  
pocs metres de passar-la, creuem  
l’avinguda d’Eramprunyà per un 
pas de vianants situat davant de 
la caserna de la Guàrdia Civil. Des-
prés, girem a mà dreta i baixem per 
l’avinguda de Joan Carles I.

Continuem per l’avinguda de Joan 
Carles I fi ns a una segona rotonda, 
on girem a la dreta.

Continuem pel carrer de Sant Lluís, 
fi ns al fi nal. Fem un gir a l’esquerra i 
continuem pel carrer de l’Argila.

Al cap d’uns moments som ja a 
l’aparcament del parc del Mil·lenni, 
punt de sortida i fi nal del recorregut.
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La roca del Migdia, amb la 
característica forma de cap de falcó,

i el castell d’Eramprunyà. Foto: J. López
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