
De la platja de Gavà al castell 
de Castelldefels

Recórrer les platges de Gavà i Castelldefels.

Descobrir el recinte i el parc del castell de Castelldefels.

Les instal·lacions esportives del Canal Olímpic.

Pedalar entre extensos camps de conreu al Parc Agrari del Baix 
Llobregat.

PUNTS 
FORTS DE 
LA RUTA

Altitud mínima   2 m  

Altitud màxima   39 m     

Punt de sortida / arribada   Càmping 3 Estrellas

Població   Gavà 

Exigència física   Mitjana   

Temps total efectiu   3:00 h     

Distància total   17,7 km     

Desnivell acumulat   65 m     

Ruta parcialment circular que recorre el passeig marítim de Gavà 
i Castelldefels -amb les seves platges-, puja fins al bonic castell de 
Castelldefels i finalment s’endinsa a l’entorn rural del parc agrari.

Continguts i disseny:
www.rutespirineus.catTelèfon servei d’emergències: 112

Comencem la ruta al Càmping 3 Estrellas. Des de la recepció del càmping (que deixem a la 

nostra esquena), sortim pel caminet de l’esquerra (O) que ens deixa a l’avinguda d’Europa de 

Gavà Mar. Avancem aproximadament 1 km per aquestavia fins que girem a l’esquerra pel carrer 

Cadaqués. Al cap de 70 m, just a la primera cruïlla, girem a la dreta situant-nos al carrer Cunit, 

que transcorre en paral·lel al mar i a l’avinguda Europa (però amb força menys trànsit de cotxes). 

Avancem per aquest carrer uns 450 m i girem cap al mar pel carrer Palamós (esquerra). A la 

primera cruïlla ja comença el carril bici i ràpidament ens situem al passeig Marítim de la platja de 

Gavà. Recorrem l’agradable passeig (sempre que sigui possible avançarem pel carril-bici) durant 

2,6 km, entrant al municipi de Castelldefels i arribant fins a la plaça de les Palmeres.

En aquest punt deixem el mar enrere i agafem el carril-bici del carrer 17. Continuem per aquesta 

via en direcció N, passem per sobre l’autovia C-31 i arribem al costat del Canal Olímpic. Seguim 

endavant, deixem a l’esquerra el Campus Universitari del Baix Llobregat i creuem l’autopista 

C-32. Continuem per la plaça de la Barona, passem per sobre de les vies del tren i travessem 

la rotonda de la plaça de Colom. Seguim per l’avinguda Manuel Girona. A partir de la plaça 

Joan XXIII comencem a pujar de veritat i, després d’una dura rampa, arribem a un replà on 

trobem la Torre de la Plaça del Castell. Recomanem visitar el castell que dona nom al poble de 

Castelldefels.

Continuem l’excursió desfent tot el tram d’itinerari urbà i de carril-bici fins que ens situem 

novament a la plaça de les Palmeres, davant del mar. Un cop aquí, agafem ara el carrer 

Diagonal d’Orient i el recorrem en tota la seva longitud fins que arribem a l’autovia C-31. Creuem 

la C-31 per un pas elevat accessible per a ciclistes, travessem la benzinera i ens situem a l’inici 

del camí de la Pava, que seguim recte (N). Deixem enrere 5 trencalls a la dreta i finalment agafem 

el 6è, senyalitzat com “Camí de l’Arbret”. Entrem al Parc Agrari del Baix Llobregat, espai que 

combina la producció de fruita fresca, hortalisses -com la reconeguda carxofa del Prat- amb 

algunes explotacions ramaderes. Travessem la riera dels Canyars i, més endavant, l’avinguda 

de Mar, parant atenció al trànsit. Continuem per qualsevol de les dues variants que ens ofereix el 

camí de la Mariola (el camí de Dalt o el de Baix) i finalment arribem al camí de la Murtra.

Girem a la dreta (S) i fem 200 m fins enllaçar amb el vial asfaltat i el pont sobre la C-31, que 

travessem. Pocs metres més endavant desemboquem a l’avinguda Europa de Gavà Mar i fem 

uns últims metres cap a l’esquerra (E), fins al Càmping 3 Estrellas.

Càmping 3 Estrellas
Autovia de Castelldefels (C-31) km 186,2 
08850 Gavà (Barcelona)
Tel: +34 93 633 06 37 
www.camping3estrellas.com

2 català



Aquest croquis aproximat amb l’itinerari de la ruta ha estat creat a partir del mapa “Mapa comarcal de Catalunya 1:50.000. Baix 
Llobregat.” propietat de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible a www.icgc.cat.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Altura Distància

        Càmping 3 Estrellas 2 m 0,0 km

        Passeig Marítim de Gavà 2 m 2,0 km

        Plaça de les Palmeres 2 m 4,7 km

        Canal Olímpic 3 m 5,3 km

        Castell de Castelldefels 39 m 7,9 km

        Pas elevat C-31 3 m 12,0 km

        Trencall camí de l’Arbret 2 m 13,2 km

        Avinguda del Mar 2 m 15,0 km

        Camí de la Murtra 2 m 16,6 km

        Càmping 3 Estrellas 2 m 17,7 km 
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PERFIL ALTIMÈTRIC DE LA RUTA
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