
Ruta per Sant Pere de Ribes

Els masos medievals i les cases d’indians. 

Els paisatges de la vinya.

Gaudir del centre històric de Sant Pere de Ribes.

Descobrir l’encant del pintoresc nucli de les Torres.

PUNTS 
FORTS DE 
LA RUTA

Altitud mínima   4 m  

Altitud màxima   123 m     

Punt de sortida / arribada   Càmping El Garrofer

Població   Sitges

Exigència física   Mitjana

Temps total efectiu   3:00 h     

Distància total   17,7 km     

Desnivell acumulat   364 m     

Ruta circular que ens porta fins a la població i nucli històric 
de Sant Pere de Ribes, recorrent un territori d’antics masos i 
vinyes.

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

Comencem l’itinerari al Càmping El Garrofer. Sortim del càmping i girem a la dreta fins a una gran 

rotonda on agafem l’última sortida i continuem pel primer carrer a mà esquerra. Al parc seguim el 

carrer a l’esquerra i entrem a la carrerada d’en Jafre, camí patrimonial entre murs de pedra, l’origen 

del qual n’és la transhumància. Arribats a la carretera B-211, l’agafem a l’esquerra uns 300 metres 

fins que girem a la dreta pel camí de les Torres, que ens porta fins a aquest bucòlic nucli medieval. 

Seguim el camí principal que travessa les Torres i, a continuació, passem per sota l’autopista C-32 i 

arribem al mas de les Casetes d’en Portacreu. Girem a l’esquerra i passem per darrera de la casa.

Després de travessar la riera del Fondo Gran del Mas, girem a l’esquerra i seguim el camí que entre 

parets de pedra ens porta fins a la riera de Jafre. Més endavant girem a la dreta, en direcció al mas de 

Ca l’Escolà, que sortegem seguint un petit camí entre murs de pedra que surt a l’esquerra del camí 

principal. Tot recte arribem a la població de Sant Pere de Ribes, val la pena recórrer el carrer Major i 

gaudir del seu passat d’indians.

Sortint pel carrer Major creuem  la riera de Ribes. Tot seguit, girem a la dreta i travessem el vell 

nucli de Sota-ribes seguint el GR-92-4. Passada la subestació elèctrica, deixem el GR i agafem a 

la dreta l’antic camí de Ribes a Cubelles, que ens porta fins al mas abandonat de Montgròs i Can 

Martí (un cop creuada de nou la C-32). Seguim endavant i tombem a l’esquerra per donar la volta 

als Solers. Girem a la dreta per la BV-2112 i, just davant del que va ser el Gran Casino de Barcelona, 

tornem a girar a la dreta, ara pel passeig arbrat dels Solers. Passats 600 m girem a l’esquerra per 

una pista que torna a creuar la C-32. Tot just passat el pont girem a la dreta i arribem a una rotonda 

transitada on prenem el camí que surt recte i torna a creuar la C-32 per un pas soterrani.

Un cop creuada la C-32, girem a l’esquerra i continuem sempre recte fins que girem a la dreta 

seguint la riera de Ribes. Arribem a la urbanització Rocamar, que creuem fins a la C-246a. Girem a 

l’esquerra i retornem al Càmping El Garrofer.
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Càmping El Garrofer
Carretera C-246a, km 39 
08870 Sitges (Barcelona)
Tel: +34 93 894 17 80 
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 1:50.000.” propietat 
de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible a www.icgc.cat.
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PERFIL ALTIMÈTRIC DE LA RUTA

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Altura Distància

        Càmping el Garrofer 4 m 0,0 km

        Creu Gòtica de Ribes 70 m 2 km

        les Torres 50 m 2,8 km

        les Casetes d’en Portacreu 60 m 3,8 km

        L’Escolà 50 m 5,6 km

        Centre Sant Pere de Ribes 44 m 7 km

        Castell de Ribes 48 m 8,1 km

        Mas de Montgròs 123 m 10,4 km

        els Solers 73 m 12,7 km

        Cal Xoriguera 60 m 13,8 km

        Pas subterrani C-32 32 m 15,2 km

        Riera de Ribes 16 m 15,9 km

        Càmping El Garrofer 4 m 17,7 km
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Tel: +34 93 894 17 80 
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