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

21è recorregut

Pla de les Basses

625 m
mitjana
14,330 km
5 h 15 min
no recomanable
pistes i senders senyalitzats

21è recorregut

Pla de les Basses

Sortida: parada d’autobús de 
l’avinguda de la Sentiu.

Seguim durant uns moments la ca-
rretera en direcció a Castelldefels, 
fi ns a la primera cruïlla, on ens des-
viarem a mà dreta per seguir en di-
recció a l’abocador i a la pedrera.

Seguim la carretera i passem un 
rètol que ens indica que estem dins 
de l’àmbit del parc del Garraf.

Molt aviat la carretera es bifurca. Se-
guim pel brancal de l’esquerra, que 
porta a la pedrera del Corral d’en 
Bruac. Hi ha un rètol indicatiu que 
diu «Hanson. Piedras y derivados».

Al cap de poc deixem la carretera i 
agafem un camí curt i de molta puja-
da, que ens du al costat d’una torre 
metàl·lica d’alta tensió.

Superat el desnivell arribem a la ca-
rena de la muntanya, just al costat 
de la torre elèctrica. Ens trobem al 
coll de Santa Maria, que fa de ter-
me entre els municipis de Gavà i 
Castelldefels. Fa mil anys aquest 
coll s’anomenava coll de Bertigues 
o Bertils, i ja hi ha documentades 
vinyes del monestir de Castelldefels 
en aquest indret. Al coll hi arriba 
també un caminet des de la masia 
de cal Ganxo, a Castelldefels, cen-
tre de natura i lleure.

Ruta
(km)
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Després de girar a la dreta, seguim 
pujant per la carena de la muntanya. 
Anem trobant senyals pintats a la 
roca de color verd i negre amb algun 
de color taronja. Al cap de poques 
passes, trobem un pal rectangular 
de fusta amb un rètol  que diu «Turó 
del Fetjó - la Morella», que marca la 
primera part del nostre recorregut.

Anem guanyant alçada, mentre se-
guim els senyals.  Al cap de poca es-
tona, trobem un segon rètol que ens 
indica la direcció per anar a la Morella.

Seguim remuntant la pujada fi ns al 
cim, on trobem una altra indicació 
que diu «Turó del Fetjó».

En aquest tram els rètols són abun-
dants, ja que al cap de poca estona 
en tornem a trobar un altre que indi-
ca «Santa Maria», lloc d’on venim, i 
«la Morella», que és on anem.

Baixem de nivell uns metres, sem-
pre seguint el camí o els senyals. 
Ens trobem al collet denominat Peu 
de Santa María. A la dreta tenim la 
pedrera del Corral d’en Bruac, en 
plena activitat. Segons la normati-
va del Parc del Garraf, ha de tancar 
l’any 2013 i iniciar la restauració del 
gran esvoranc obert a la muntanya.

Seguim el camí fi xant-nos en les 
marques de pintura negra, que en 
molts punts seran les úniques que 
ens guiaran. En una estona som a 
la pleta del Cérvol. És remarcable el 
gran corral que hi ha al vessant sud 
d’aquest turó. Tot aquest itinerari 
que estem seguint era freqüentat, 
fa molts anys, pels ramats trans-
humants que venien del Pirineu a 
hivernar, aprofi tant l’existència de 
pastures d’hivern i les temperatu-
res benignes del Garraf. La pleta del 
Cèrvol fa de terme entre els munici-
pis de Gavà, Castelldefels i Sitges.

El camí segueix baixant lleugerament 
fi ns a situar-nos en una altra cota.

Atenció! El camí fi ns al pla de les 
Basses es fa ara molt desdibuixat i 
perdedor, ja que per aquestes con-
trades encara hi pasturen ramats. 
Convé posar-hi els cinc sentits. La 
pedrera ens ha de quedar sempre 
a la dreta de la marxa. El camí, con-
vertit en senderó, es fa molt estret 
i herbós, i cal anar trobant els sen-
yals negres pintats a la roca. A poc a 
poc es va guanyant alçària, fi ns a di-
visar al cap d’una estona una esfera 
i radars i enfront, un xic allunyat, la 
Morella. Som al pla de les Basses.

Ens apropem, perquè el sende-
ró ens hi porta, fi ns al bassot de 
l’Arbre. Sóm al Garraf més caracte-
rístic, amb un sòl de pedra calcària 
clivellada per l’aigua i poblada amb 
al típica màquia de càrritx, garric i 
margalló. Estem en ple paisatge 
càrstic. Enmig d’aquest ermot blanc 
i pedregós, es troben espais circu-
lars, com el bassot de l’Arbre, plens 
de pedra argilosa, on la vegetació 
canvia de cop i volta. Aquests es-
pais retenen l’aigua de pluja i es-
devenen improvisats abeuradors a 
l’hivern. Són petites dolines, que 
sovint es formen per esfrondament 
del sostre d’una cavitat subterrània. 
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El pla de les Basses des del coll de 
Santa Maria. Foto: J. Campmany
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A l’esquerra i dins del bassot, hi ha 
una petita pila de pedres que indica 
el caminet per on hem de seguir. És 
molt estret i punxós a causa de la 
vegetació, que de vegades fi ns i tot 
ens priva de veure el terra. No hi ha 
pèrdua, ja que el cim de la Morella 
ens serveix d’orientació. Al costat 
del camí i a mà dreta, veiem l’avenc 
de la Llosa,  de  23 m de fondària. Els 
avencs, pous naturals produïts per 
l’aigua, són un altre fenomen càrs-
tic característic d’aquest paisatge.

Superats ja els corriols i caminets 
estrets, trobem a la dreta una tanca 
metàl·lica de color verd que delimita 
l’antic abocador metropolità del Gar-
raf. Aquest abocador es va obrir el 
1974, tot i la intensa protesta ciuta-
dana que originà, i no va ser clausu-
rat fi ns a fi nals de 2006. Actualment 
se n’ha restaurat l’aspecte exterior, 
però al seu interior s’acumulen de-
senes de tones d’escombraries, 
que segueixen produint gas metà i 
alliberant lixiviats que contaminen 
els corrents d’aigua subterrània. El 
gas s’aprofi ta en una petita central 
de combustió que hi ha dins del re-
cinte, per generar corrent elèctric. 

El camí és més ample i va resseguint 
la tanca. Aviat es fa encimentat.

Cruïlla. Hi ha pals de fusta amb se-
nyals indicadors. Seguim pel que in-
dica GR-92 girant a mà dreta.

Ruïnes d’un altre antic corral. Som a 
Campgràs, una altra gran dolina en-
ming dels ermots. Al fi nal de la doli-
na, en direcció sud, hi ha un pou, que 
apaivagava la set dels ramats que 
antigament s’hi tancaven. La dolina 
està delimitada, a l’oest, pels cims 
del Rascler, avui plens d’antenes, 
radars i torres de comunicació. El 
gran radar situat dins de l’esfera 
blanca està connectat al centre de 
trànsit aeri que AENA té a Gavà. Des 
d’aquí es controla tot el trànsit aeri 
civil de la Mediterrània occidental.

Trobem el sender GR-92 i el seguim.

Al cap de poca estona arribem a 
la Morella, cim més alt del Garraf. 
La creu de ferro fou inicialment 
instal·lada l’any 1965 pel Grup Ex-
cursionista Roca (GER) de Gavà, en 
record d’una petita creu instal·lada 
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Pla de les Basses. Al fons,
la Morella. Foto: l’autor

Creu de la Morella i vèrtex
geodèsic. Foto: l’autor
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pel grup catalanista Palestra als anys 
trenta i restaurada als cinquanta pel 
Centre Excursionista de Catalunya. 
Rovellada i abatuda per la ventada 
del 24 de gener de 2009, fou restau-
rada per la Unió Muntanyenca Eram-
prunyà el 20 de desembre següent.

Després d’estar-hi una estona per re-
cuperar forces, emprenem la baixada, 
tot seguint el GR-92. Trobem el camí 
ample i seguim girant a l’esquera.

Després de carenar el turó dels Cos-
terets, arribem al coll Sostrell.

Seguim pel GR-92 fi ns a uns cent me-
tres d’una torre elèctrica. Allà, en un 
petit replà i a mà dreta,  comença un 
camí. Deixem el GR-92 i el seguim. 

Al cap de poques passes, girem a 
l’esquerra, en direcció al torrent del 
Ballestar. El trajecte baixa en ziga-
zaga de forma molt pronunciada, 
per un camí d’època medieval que 
es conserva força bé. Aquest camí 
comunicava antigament l’abeurada 
de Tibart amb el coll Sostrell.

Seguim el caminet i anem perdent 
alçada fi ns un altre punt en què hem 
de girar a la dreta, per baixar fi ns a gai-
rebé la llera del torrent del Ballestar.

Trobem al pista que va de la Sentiu 
a la Clota per la pujada dels Peni-
tents. Girem a la dreta.

La pista fa una lleugera pujada fi ns 
al camp de tir, que queda uns me-
tres més endavant a la dreta.

Hem passat gairebé el camp de tir.  

Seguim baixant per la pista de terra 
vermellosa. Al cap de poca estona, a 
l’esquerra i apartades uns metres del 
camí, hi ha les ruïnes de can Tardà.

Desemboquem en un altra pista. 
Hem de girar a la dreta.

Ruïnes de can Sopes, a la dreta.

Seguim per la pista. Al cap de pocs 
moments la deixem i seguim per un 
caminet que surt a mà esquerra.

Al cap de poques passes hi ha can 
Bruac, en estat rònec.

Seguim el camí fi ns a desembocar 
en una pista, on girem a l’esquerra.

Trobem una cadena que barra el pas 
als vehicles i, uns metres més enllà, 
la porta d’entrada al recinte d’un an-
tic ferroveller.

Creuem la riera de la Sentiu, que 
s’ajunta amb la riera Seca per for-
mar, més endavant, la dels Canyars.

Seguim en paral·lel el curs de la 
riera que cau a la nostra dreta, fi ns 
abans d’arribar a un pont. El camí 
remunta una petita pujada i ens si-
tua al començament de l’avinguda 
de la Sentiu.

Creuem el carrer girant a l’esquerra 
i, uns metres més enllà, estem a la 
parada d’autobús, punt de sortida i 
acabament d’aquest itinerari.

7,340

8,390

8,500

8,730

8,820

2:50

3:10

3:12

3:16

3:19

594

487

475

493

483

9,590

10,290

10,450

10,780

11,650

12,720

13,130

13,250

13,320

13,430

13,730

13,930

14,230

14,330

3:35

4:02

4:05

4:13

4:26

4:44

4:50

4:53

4:55

4:58

5:03

5:06

5:14

5:15

395

312

334

322

270

116

109

108

98

88

71

53

49

48

Les Agulles, el torrent del Ballestar 
i el camí medieval. Foto: l’autor






