
Ruta fins a Puigmoltó i l’autòdrom 
de Rocamar

Visitar el conjunt arquitectònic del Carç.

Descobrir l’autòdrom abandonat de Rocamar.

El nucli medieval de Puigmoltó.

PUNTS 
FORTS DE 
LA RUTA

Altitud mínima   8 m  

Altitud màxima   42 m     

Punt de sortida / arribada   Càmping El Garrofer

Població   Sitges

Exigència física   Baixa

Temps total efectiu   1:30 h     

Distància total   5,7 km     

Desnivell acumulat   87 m     

Ruta semi-circular que ens descobreix indrets de gran 
interès històric i paisatgístic a les rodalies de Sitges.

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

Comencem l’itinerari al Càmping El Garrofer. Sortim del càmping, creuem amb molta precaució 

la carretera C-246a i entrem a la urbanització de Rocamar pel passeig d’Espanya. Al final del passeig 

arribem a la Ronda d’Amèrica -que transcorre paral•lela a la riera de Ribes- i girem a l’esquerra. Poc 

després s’acaba la urbanització i comença un camí paral•lel a la riera. A la dreta tenim les restes del 

mític autòdrom de Rocamar, inaugurat l’any 1923 i actualment abandonat.

Creuem la riera i girem a l’esquerra. Continu recte i creuem l’autopista C-32 per un pas soterrani. 

Seguim sempre aquest camí principal fins que arribem al conjunt patrimonial d’origen medieval del 

Carç. Just a l’entrada hi trobem una capella dedicada a Sant Jaume, amb un rellotge de sol a la paret 

frontal. Travessem recte pel mig del Carç i seguim pel camí paral•lel a la carretera BV-2113, que ens 

ofereix boniques vistes dels camps de vinya a la dreta. Poc després aquest camí s’acaba i podem 

creuar la carretera BV-2113 en un semàfor.

Un cop creuada la carretera, entrem a la població de Puigmoltó, petit nucli urbà que es va consolidar 

al segle XVIII i que avui en dia ofereix un espai de tranquil•litat al viatger. Recorrent el carrer principal 

trobem la font de Puigmoltó.

Sortim del poble seguint tot recte pel mateix carrer per on hem entrat abans venint des de la 

carretera. Al cap de 50 m deixem el camí principal. Seguint sempre recte arribem a un creuament 

de camins que està situat al costat d’una torre utilitzada com a dipòsit d’aigua. Girem a l’esquerra i, 

pocs metres desprès, un altre cop a l’esquerra. Arribem a una rotonda que creuem (amb precaució). 

Seguim les banderoles indicatives de camins i agafem (recte) un camí de terra que creua per sota 

de la C-32. Girem a l’esquerra tot just passat el túnel. Aquesta pista ens porta fins al camí que, cap 

a la dreta, ressegueix la riera de Ribes i ens retorna a la urbanització de Rocamar i novament al 

Càmping El Garrofer.

*A la riera de Ribes cal vigilar els dies de pluja per l’augment ràpid i torrencial que pot tenir la riera en poca 

estona.
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Info@garroferpark.com I www.campingelgarrofer.com
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Aquest croquis aproximat amb l’itinerari de la ruta ha estat creat a partir del mapa “Mapa comarcal de Catalunya 1:25.000.” 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 El Garrofer 8 m 0,0 km

        Autòdrom de Rocamar 9 m 0,5 km

        Túnel sota la C-32 18 m 1,5 km

        el Carç 26 m 2 km

        Puigmoltó 42 m 2,4 km

        Túnel sota la C-32 32 m 3,5 km

        Càmping El Garrofer 8 m 5,7 km

1

2

3

4

6

5

sentit de la ruta

itinerari

inici/final de la ruta

PERFIL ALTIMÈTRIC DE LA RUTA
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