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

Camins.................

19è recorregut

Serra de can Perers

320 m
fàcil-mitjana
12,400 km
3 h 40 min
90% (el tram del torrent de Tibart és 
bastant dur per a la BTT)
pista i camins

19è recorregut

Serra de can Perers

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

Seguim el camí que hi ha just al cos-
tat d’una font en direcció oest, fi ns  a 
trobar el carrer de l’Argila, que baixa 
de Begues. Aquí girem a l’esquerra.

Seguim per la vorera fi ns a trobar, en 
pocs moments, una gran rotonda. 
Aleshores girem a la dreta. Creuem 
la carretera de Gavà a la Sentiu i 
anem a buscar un caminet que la se-
gueix  en paral·lel i en direcció oest.

La carretera ara ens queda a la 
dreta, i anem seguint fi ns a trobar 
un barranc, on queda tallada. Ens 
veiem obligats a creuar altra vegada 
la carretera i passar a l’altra banda.

Seguim pujant ara per l’avinguda de 
la Sentiu i, en acabar l’asfalt, arribem 
a la masia del Molí, encara habitada.

Ens trobem davant d’una cadena 
que barra el pas als cotxes, al mig 
del camí que va a les altres masies.

Abans d’arribar a un revolt del camí 
ombrejada per unes frondoses alzi-
nes, passem pel costat de la bassa 
d’aigua de la Sentiu.

Arribem a can Dardena, habitada  
encara regularment.
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Veiem un camí esbiaixat a l’esquerra, 
que porta a la pujada dels Penitents, 
que no hem d’agafar.

Trobem can Vinyes a la dreta. Enca-
ra s’hi veu gent els caps de setma-
na o a l’estiu. Passem pel costat del 
corral, on encara hi ha bestiar.

A poca distància trobem can Pardal.

Arribem al torrent de la Sentiu. Hem 
de girar a l’esquerra, al mig del tor-
rent i al costat d’un garrofer.

El torrent ara pren el nom de torrent 
del Celler i, més endavant, torrent de 
Tibart. Seguim en paral·lel al torrent 
per un camp abandonat amb algun o 
altre garrofer. A la primera torre elèc-
trica que veiem, girem a l’esquerra.

Al cap de pocs metres trobem un 
pilonet d’aproximadament un metre 
d’alçada fet de ciment. Hi hem de 
passar pel costat girant a l’esquerra. 

Torre de llum. Hi passem pel costat.

Segona torre elèctrica, a l’esquerra.

Tercera torre de llum, pel costat de 
la qual passem.

Creuem la línia d’alta tensió i, tot 
baixant, ens situem a la llera del tor-
rent de Tibart.

Anem seguint el torrent, de vegades 
dins, d’altres de molt a prop, però 
sempre a la vora del torrent. Veiem 
un antic forn de calç.

A mà dreta veiem les ruïnes del ce-
ller de can Bassoles.

Veiem una impressionant paret de 
roques a l’esquerra, a l’altra banda 
del torrent. Estem a uns dotze me-
tres per damunt del torrent.

A l’esquerra desemboca un camí 
que no hem de seguir.

Comencem a veure pintades a la 

roca, i algun senyal de color taronja 
bastant gastat. El camí s’enlaira a 
una certa alçària del llit del torrent. 
En algun tram el camí és bastant 
aeri. Convé extremar la precaució.

Trobem un pilonet metàl·lic de color 
verd i, uns metres més enllà, a la 
dreta, tenim una torre d’alta tensió.

Remuntem una pujada curteta però 
empinada, i desembocarem a la pista 
que va del camp de tir a la Clota, deno-
minada també camí dels Penitents.

Girem a l’esquerra i continuem per 
una pista ampla que fa una lleugera 
baixada. Al cap de poc, a la dreta,  
veiem una font feta d’obra, però que 
normalment no raja: la font del Maset.

A l’esquerra del camí, i uns metres 
més avall, hi ha una bassa artifi cial  
que recull l’aigua. És una bassa 
d’emergències en cas d’incendi, i 
no s’hi pot accedir perquè està vol-
tada d’una reixa. Aquest indret  és 
l’antiga abeurada de Tibart. Hi ha 
un gran plàtan tocant el camí.

Seguim per la pista ampla, que fa una 
pujada sau. Al cap d’uns instants, a 
la nostra dreta tenim el camp de tir. 
A l’esquerra podem observar el puig 
de Mont-ras, ple de marges i grans 
tanques, i pletes abandonades.
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Les pletes del Mont-ràs. 
Foto: J. Campmany
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Convé parar una estona per respirar 
i contemplar la vall de la Sentiu i les 
seves masies,  així com les Agulles, 
el castell d’Eramprunyà i el delta del 
Llobregat. Ben oxigenats i tranquils, 
reemprenem el camí. Trobem una 
cadena que barra el pas als cotxes.

Trobem, a l’esquerra, can Tardà, ma-
sia en estat rònec, en un petit pla. 
Comença una baixada bastant llarga.

Trobem una pista a l’esquerra, que 
du a les masies, i que no seguirem. 

Al cap de pocs moments, passem per 
la masia de can Sopes, en estat rònec.

Agafem un desviament per un cami-
net que desemboca a l’esquerra. 

I, al cap de poca estona, trobem la 
masia de can Bruac.

Al cap de pocs moments, desembo-
quem en una pista, girem amb ten-
dència a l’esquerra i seguim recte.

Passem pel costat d’una antiga ferra-
lleria a la dreta, i al davant trobem una 
cadena que barra el pas als cotxes.

Trobem la riera de la Sentiu i la creuem. 
La seguim una estona per un camí 
paral·lel. La riera queda a la dreta.

Després d’una pujada curteta, 
ens situem al començament de 
l’avinguda de la Sentiu.

Tenim a la dreta la carretera local. 
La seguim endavant, en direcció a 
Gavà, pel camí paral·lel per on hem 
vingut. D’aquí seguim fi ns al parc 
del Mil·lenni. Arribem al cap d’una 
estona al parc, inici i fi nal d’aquest 
recorregut.
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Can Tardà.
Foto: l’autor

Can Bruac.
Foto: B. Solina

Can Sopes.
Foto: J. Campmany






