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Comarca: Garraf
Distància: 14,8 km
Durada aproximada: 4 hores 40min (sense parades)
Desnivell: 534m de desnivell
Dificultat: Mitjana.
Altitud: 286m
Època: Tot l'any.
Com arribar-hi: En transport públic s'ha d'agafar el tren de rodalies de la
línia R2 direcció Sitges i Vilanova parant a l'estació del Garraf. Podeu
consultar els horaris en aquest enllaç.
Altres: Itinerari d'anada. La ruta comença en l'Estació de Tren del Garraf i
acaba a l'Estació de tren de Sitges.

Sortim de l'estació del Garraf per la plaça i l'avinguda de l'estació per anar a
buscar el pont subterrani per creuar la carretera C-31, a partir d'aquí seguim
les marques en vermell i blanc del GR-92 que ens portaran pràcticament fins al
final de la ruta.
Continuem per l'avinguda del Castell i sortim del poble passant per sota de la
C-32. A poca distància a mà dreta trobem el Castellet del Garraf. Continuarem
el camí pujant passant per una pineda i pel costat d'una pica i el pou d'aigua
de la Mota fins a arribar a Can Lluçà. Un cop aquí deixarem el camí que segueix
recte i n'agafarem un altre a mà esquerra, que passarà per Can Campdàsens,
Can Fontanilles, Can Robert i L'Amell (Can Granada) antigues masies de la
zona. A partir d'aquí d'aquí el camí fa una ziga-zaga i passa un primer cop per
sota l'autopista. Just després de passar per l'autopista intuirem a mà dreta (si
no està seca) la Riera de Vallcarca, i anirem baixant fins a la cimentera on mor
la riera tenint de fons l'autopista que aviat deixarem de sentir. Vorejarem la
cimentera per darrere fins arribar a les Casetes de Vallcarca, antigues vivendes
dels treballadors de la Cimentera. Un bon punt on fer una petita parada.
A continuació emprenem la pujada cap a l'Ermita de la Trinitat, des d'on
seguirem el GR passant pel costat de les antenes i de la Penya del Llamp. A
poca distància deixarem el camí per agafar un corriol de baixada que ens
portarà al mirador de Sitges. Seguirem baixant fins arribar al final del carrer
Trinitat on agafarem les escales que ens portaran al carrer Corral d'en Falç. Ja
entrats en la trama urbana seguirem uns metres el carrer Corral d'en Falç fins a
trobar l'Avinguda de les Corts d'Aragó que prendrem cap avall passant una
rotonda. A la segona rotonda girarem a la dreta per la primera sortida (carrer
de la Devesa) que tirarem tot recte fins a agafar a la Carretera de les Costes, al
final de la qual ja veurem l'estació de tren de Sitges.
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Per a més informació visita'ns www.bcn.cat/craj o truca'ns al 93 265 52

