Ruta de les penyes
de Can Riera
Aquesta petita ruta és ideal per fer en bicicleta de muntanya i adequada per a
tota la família. Ens porta pels voltants del municipi de Torrelles, concretament,
a les penyes de Can Riera, per on passa un dels senders més bonics de la zona.
Durada: 1 h
Grau de dificultat: baix
Desnivell: 203 m positus
Distància: 6.7 km
Estacionalitat recomanada: tot l’any
Inici i acabament: plaça de l´Esglèsia

Descripció
La sortida és des de la plaça de l’Església 0 . Voltem l’Església de Torrelles
de Llobregat, d’estil neogòtic i construïda l’any 1900. Agafem el carrer
Montserrat Roig fins trobar el carrer Major, el seguim fins al final on topem
amb una rotonda que travessem just per sobre de la masia de Can Coll, datada
del 1628 1 . Continuem pel passeig de vianants fins el trencall que condueix
a Can Mas 2 , masia del segle XVII
reconvertida l’any 1987 en casa de
colònies. En aquest punt, deixem la
carretera asfaltada i agafem la pista
que passa pel costat de Can Mas. Tot
seguit, ascendim travessant camps
de cirerers fins arribar a les penyes
de Can Riera. * 3
Un cop aquí, ens desviem per la pista de la dreta que continua pujant i
avancem fins arribar al dipòsit d’aigua, el punt més alt de la ruta. Davant
del dipòsit agafem el camí de l’esquerra 4 que transcorre entre camps
de cirerers.
Després ens hem de desviar de
nou pel primer trencall a la dreta
i, a partir d’aquí, continuem
descendint per una baixada
ràpida i de fortes pendents.
Deixem enrere el trencall 5
que du a la masia de Can Reinal i

http://openclipart.org/people/morits/north_arrow_2.svg
continuem el camí principal fins a trobar el camp de futbol, a la zona de Can
Roig, i la masia de Can Roig 6 , de les més antigues de Torrelles de Llobregat.
La tornada al centre de Torrelles la fem pel camí de vianants, paral·lel a la
pujada de la Església 7 . A partir d’aquí ens desviem pel carrer del Torrent
de Sant Martí per sortir a la plaça Sant Martí, just al centre del nucli urbà, on
podem refer-nos en algun dels bars i restaurants del poble.

Mapa del recorregut
Consulta el track a www.torrelles.cat
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Punts de referència
Des del camí que surt del dipòsit es pot observar Montserrat, Sant Llorenç
del Munt i el Montseny. A baix queda la vall de Can Reinal i al fons la plana
del Llobregat.

Curiositats
A les Penyes de Can Riera podrem observar i gaudir de la vista sobre el rocam,
el seu característic color vermell i la multitud de forats originats per l’erosió
del vent i la pluja.
(*) Si seguim el camí planer en direcció a Can Riera arribarem al cap de 7 km
a l’ermita romànica de Santa Maria de Cervelló. Aquesta construcció està
situada sota les ruïnes del castell de Cervelló, i s’ha datat la seva construcció
durant el segle XI. A partir d’aquí podem tornar enrere per reprendre la ruta.
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