
Ens apropem al massís del Garraf

Identificar la vegetació característica del Garraf.

El centre històric de Sitges.

Descobrir el vell nucli medieval de les Torres.

PUNTS 
FORTS DE 
LA RUTA

Altitud mínima   8 m  

Altitud màxima   210 m     

Punt de sortida / arribada   Càmping Sitges

Població   Sitges

Exigència física   Mitjana

Temps total efectiu   3:00 h     

Distància total   13 km     

Desnivell acumulat   300 m     

Ruta circular fins a les portes del Parc Natural del Garraf, 
descobrint els paisatges de la plana, el pintoresc nucli de les 
Torres i la vitalitat de Sitges.

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

Comencem l’itinerari al Càmping Sitges. Girem a la dreta i arribem a una gran rotonda, on sortim 

en direcció al centre de Sitges seguint sempre el passeig Vilanova. Passem per l’església de la Mare 

de Déu del Vinyet i ens desviem cap nucli històric de Sitges.

A la plaça de Vilafranca tombem a l’esquerra pel passeig Vilafranca i continuem per aquesta 

via fins que girem a la dreta pel passeig de Ronda. Ens desviem a l’esquerra pel carrer de Josep 

Soler Tasis seguint les indicacions de la Piscina Municipal. Sempre recte, travessem la C-32 per 

sota i arribem a una rotonda. Pugem ara per l’avinguda Camí Pla 31 enmig d’una zona comercial 

i, al capdamunt, iniciem ja el camí del Pla, dins del massís del Garraf i seguint el sender GR 

92. Observem la vegetació típica de matollar, dominada pel garric i el llentiscle, acompanyats del 

característic margalló, la palmera autòctona de la zona.

Seguim el GR 92 fins al coll de la Fita. Des d’aquí seguim una mica més per la pista cap a la dreta 

fins que arribem a un antic forn de calç, que ens testimonia la importància històrica del massís 

calcari del Garraf. Retornem al coll de la Fita i tornem cap a la plana pel camí que surt a l’esquerra, 

cap a la zona del Mas Alba, urbanització que travessem sempre recte fins que la deixem enrere pel 

carrer de Santiago Rusiñol. Passades les darreres cases, i ja dins del camí rural, prenem la primera 

bifurcació a mà esquerra i arribem fins al vell mas de les Casetes d’en Portacreu. Passem per sota 

de la C-32 i arribem al mas d’estil modernista de Can Miret de les Torres. Tot seguit entrem al nucli 

medieval de les Torres.

Deixem les Torres i arribem a la urbanització Vallpineda, on primer girem a mà esquerra per 

l’avinguda Santíssima Trinitat i, a continuació, girem a la dreta pel primer carrer, que ens porta 

fins a la sortida de la urbanització, a la carretera B-211, que nosaltres prenem a l’esquerra. Circulem 

amb precaució per la dreta i al cap de 50 m girem a la dreta, just passada la creu gòtica de Ribes. 

Travessem la zona urbanitzada pel carrer Bosc d’en Bruguera fins que entrem a la carrerada d’en 

Jafre, antic camí de transhumància. Sempre recte baixem pel carrer de Panxample i retornem a la 

rotonda inicial, just davant de l’entrada del Càmping Sitges.
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Aquest croquis aproximat amb l’itinerari de la ruta ha estat creat a partir del mapa “Mapa de Catalunya 1:50.000.” propietat de l’Insti-
tut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible a www.icgc.cat.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Altura Distància

        Càmping Sitges 8 m 0,0 km

        Plaça de Vilafranca 9 m 2 km

        Tunel sota la C-32 50 m 3,3 km

        Forn de calç 210 m 5,9 km

        les Casetes d’en Portacreu 60 m 9 km

        les Torres 50 m 9,9 km

        Inici Camí Carrerada d’en Jafre 62 m 11,2 km

        Càmping Sitges 8 m 13 km
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PERFIL ALTIMÈTRIC DE LA RUTA
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