20. Torrelles - Ruta del Sol Blau

RUTA DEL SOL BLAU
500

19,568 km
400
300

FITXA TÈCNICA

Dificultat: Mitjana, per la llargada i per algunes pendents

Durada: 4h 24min

Desnivell 520 m. de pujada i 520m. de baixada

Terreny: Pista i corriols

Usos: A peu, a BTT amb algunes variants per no seguir els corriols

Com arribar a l’inici
Plaça de l‘Ajuntament. D'aquí
es segueix pel carrer Major i
uns pocs metres més enllà
arribem a la BV 2005. El sender segueix per un carreronet a
l’esquerra de la carretera.

dent i amb el terra molt
malmès per l’aigua. Pista
avall segueix el sender que
porta a Sta. Maria de Cervelló i Cervelló.
Cruïlla. Es gira
cap a la dreta
seguint encara
pel corriol.

Descripció del recorregut
Can Janer, a
pocs
metres
s’arriba a cruïlla per on es
continua
tot
recte i en pujada
Bifurcació: es
segueix
pel
camí de l’esquerra.
Can
Reynal.
Passada
la
masia hi ha
una bifurcació
per on es segueix per la
dreta pujant lleugerament.
Cruïlla: ens ve
una pista per la
dreta, el sender
segueix per l’esquerra en
ascens.
Canvi de superfície, de
terra a ciment. Dos minuts
més enllà torna la pista.
Pla i bifurcació.
El sender segueix
amunt
per l’esquerra. Es passa
pel ben mig de cireres i
una figuera. Més endavant
es passa al costat d’un
dipòsit metàl·lic.
Cruïlla. Just a
sota del dipòsit
cal agafar cap
a la dreta.
Cruïlla.
Es
segueix
al
costat
d’una
tanca metàl·lica, pocs metres més amunt la pista
comença a baixar.
Cruïlla. Es continua per la
dreta. Des d’aquesta zona
es pot veure a la dreta una
gran masia, correspon a
Can Riera.
Atenció. S’abandona
de
sobte la pista per agafar un
corriol a mà esquerra. El
corriol puja amb forta pen-

Se surt a una
pista, es continua per la dreta i amunt.
Atenció. El pi
marca
clarament la desviació. S’abandona la pista
per agafar un corriol que
ens ha de portar al cim de
Puig Vicenç. Entrem directament dintre un bosc molt
frondós on la llum té dificultat per entrar-hi
Petita clariana.
En
aquest
moment
el
camí
s’enfila
amunt entre els alzinars
Puig Vicenç (468m). Punt
geodèsic i os es contempla
una gran panoràmica del
delta del Llobregat, Massís
del
Garraf, Collserola,
Montseny i de tota la ciutat
de Barcelona. El camí que
segueix és més ample net i
pla. Punt de coincidència
amb el sender de Vallirana, Ascensió al Puig Vicenç.
S’arriba a una
pista. Es segueix per l’esquerra pel costat d’un pal
metàl·lic, baixada.
Passem per unes torres
elèctriques d'alta tensió. El
camí segueix baixant
Cruïlla.
Poc
després d'una
torre elèctrica.
Es va per la carena cap a
la Penya del Moro. Pel
camí de la dreta es torna a
Vallirana pel PR.
Es segueix per la dreta
baixant suaument. Per l'esquerra,
amb
lleugera pujada, se’n va a Torrelles. Cal
seguir pel camí principal.
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Dipòsit amb antena a sobre. La pista fa una pujadeta.
Incorporació a
una pista que
ve de la dreta.
El sender segueix per l’esquerra
Atenció.
Es
deixa la pista
principal
per
agafar una secundària cap
a la dreta. 100m més endavant
girarem
a
l’esquerra on al poc la pista estreta es convertirà en
senderol.
Penya del Moro (467m).
Punt de vistes panoràmiques. El camí es fa més
ample i planer.
S’arriba a la
pista principal.
La pista ve de
la dreta des de can d’Ardenya d'on ve el PR de
Begues, Ruta de les Fonts,
i és per l’esquerra per on
s’arribarà a Begues. El
camí fa baixada.
Es segueix cap
avall. La pista
de la dreta
puja.
Asfalt. La pista
per la que es
baixa va a parar a una carretera procedent de la dreta. Uns centenars de metres endavant es passa pel
costat de Can Farfai.
Gir sobtat. Deixem la pista
principal que porta a Begues, i el nostre gira a
l'esquerra. Es passa pel
costat d'uns pomers i més
endavant pel costat d'un
garatge. Camí tot recte i
pla.
Es fa un gir a
l'esquerra en el
primer revolt,
es deixa a ma dreta i a
pocs metres de la nostra
cruïlla una altra bifurcació.
Es segueix per
la pista principal que acabarà convertint-se en un senderol amb llaçades, de

baixada i amb uns mica de
pedres.
Un cop arribats
a uns camps
de nou s'agafa la pista cap
la l'esquerra, el camí fa
baixada.
Eix Begues Torrelles.
Es
continua
en
direcció
Begues cap a la dreta.
S’abandona l’Eix i se va
per la pista que surt a ma
esquerra. Pista ample i de
baixada pronunciada.
Roca del Barret. Espectacular formació de roca
vermella.
Cruïlla.
Es
segueix per un
dels dos que
es té enfront. Tots dos es
tornaran a unir més tard.
Recomanat el segon de
l'esquerra, és més planer.
Can Bruguera.
A pocs metres
hi ha una bifurcació per on es segueix pel
camí del mig per un pujada
pronunciada. La pista de la
dreta va a Sant Climent.
Torre elèctrica. A partir del
moment que s'arriba a dalt
sempre per la carena de la
Costa Fustera y del Tabor
fins a Coll de Querol. Algunes baixades son fortes.
Després d’una
forta pendent
en baixada, es
creua un pla
obert on es troba l’Eix St.
Climent – Torrelles per
endinsar-nos de nou en
una zona boscosa. Es va a
la pista d’enfront on hi ha
una cadena i justament a
l’alçada d’aquesta s’agafa
a mà esquerra un corriol
que continuarà crestejant
fins arribar a dalt de tot.
Turó del Tabor.
Antenes
de
comunicacions.
El corriol acaba
a
un
carrer
de
l’urbanització, als pocs
metres cap a la dreta s'arriba a una pla, Pla de St.
Martí. Segueix el sender
per l'esquerra del Pla.

Torre de Vigilància. Es
segueix per la carena. Ara
les baixades seran molt
pronunciades.
Coll de Querol.
Coll
ample,
amb
unes
creus i cruïlla
d’importants camins. De
dreta a esquerra troben:
primera pista a St. Climent
GR-92, segona a St. Boi i
St. Ramon, tercera Gr-92 a
Cisalpino i St. Vicenç del
H. i finalment la quarta
pista i per on segueix el
sender a Torrelles, tot baixada.
Can Querol i Col·legi. Ara
només queda arribar a
l’ajuntament.
Catalunya en
Miniatura. En
el moment de
fer el final del carrer un gir
a la dreta i al costat de
l'entrada al pàrking de Catalunya en Miniatura, s'agafa un corriol en direcció
al poble.
Bifurcació.
Petit gir a l'esquerra per tal
d’anar a buscar un pont metàl·lic que
passa per damunt de la
carretera
Riera de Torrelles. Es continua per un
carreronet amunt. Al final
del carreronet es gira cap
a l'esquerra.
Església de Torrelles.
Final del sender. Ajuntament de Torrelles.

