
Sitges des de Garraf 
23 de gener 19 

Integrants: Mercè Font, Miquel Maymó, Manel Molina, Tere Pinto,  Josep Pous, Josep Roca 

Distància: 16km Temps: 5,06h  Temps en moviment: 4,09h Temp: 9 graus Desnivell: 612m+  

Desplaçament :Tren 

Sortim de l’estació de tren de Granollers Centre a les 7h 

del matí, a l’estació de Passeig de Gràcia canviem de 

tren, direcció a Monistrol de Calders. Quan arribem a 

l’estació de Garraf, busquem les senyals del GR 92, i 

comencem a caminar, a les nou, amb el dia emboirat i 

el terra moll Iniciem la ruta, tot seguint les marques del 

GR 92, amb una forta pujada que ja no la deixarem fins 

a dalt de la carena del massís del Garraf. Es veuen 

unes pedreres a la llunyania, anem pujant fins arribar al 

camí de Can Lluçà, trobem moltes feixes de secà molt 

ermes. Ens abriguem ja que fa molt fred. Seguim per 

una pista de ciment, sense deixar el GR 92, passem el 

Collet per arribar a Campdàsens. Els ametllers ja 

comencen a florir, trobem Can Fontanilles i ca l’Anell, 

ens fem la foto de grup. 

. Iniciem el descens cap a la riera de Vallcarca, creuem 

la riera, passem per sota l’autopista i a prop de la 

cimentera Uniland ,Seguint el GR 92 iniciem una forta 

pujada, parem a esmorzar ja són les onze tocades. 

Reprenem la caminada cap el turó de la Trinitat on hi ha 

l’ermita del mateix nom, neta, blanca i molt ordenada. Ens apropem al mirador per veure les 

costes del Garraf.  Seguim pel GR 92 planejant, tot seguit trobem una pujada fins a la Penya del 

Llamp ja veiem Sitges a la llunyania, el dia està canviat un sol brillant i bona temperatura. seguim 

el camí que està molt ben marcat arribem dalt una urbanització, per baixar tot dret seguint les 

marques del GR 92, fins la rotonda del port D’aiguadolç. Encarem el carrer, fins a trobar el pas 

de vianants enlairat, creuem les vies del tren i seguim cap a la platja de Sant Sebastià on dinem 

al restaurant Aquelarre. 



Portem quatre hores i mitja i 15km. Seguim cap a l’església de  Sant Bartomeu i Santa Tecla. 

Ens fan la foto de grup reivindicativa LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS . Seguim cap el passeig 

de Sitges i acabem el recorregut a l’estació. Una sortida esplèndida.  

La propera setmana anirem a Montserrat, sortirem a les 7h del matí de Can Vicens de Palou. 
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