
Sant Pere de Ribes i la cova Negra

Ruta circular molt completa que ens descobreix Sant Pere 
de Ribes i el sector occidental del massís del Garraf, amb la 
costa i el port de Vilanova i la Geltrú.

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

Recórrer el GR92-4 entre vinyes, camps de conreu i murs de 
pedra seca.

La quietud i el cant dels ocells a la riera del Jafre.

Descobrir la curiosa cova Negra.

Els ports pesquer i nàutic de Vilanova i la Geltrú.

PUNTS 
FORTS DE 
LA RUTA

Càmping Vilanova Park
Ctra Arboç (BV-2115), Km 2,5
08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona
Tel: +34 93 893 34 02 
info@vilanovapark.com | www.vilanovapark.com

2 català

Sortim del Càmping Vilanova Park i seguim uns 500 m per la carretera BV-2115. Continuem 

pel camí de la Plana i, passat del polígon industrial Plana Mas d’en Puig, agafem el camí del 

Mas de l’Artís i el camí ral de la masia Cabanyes. Passem per la imponent masia Cabanyes 

i continuem fins a una rotonda que ens condueix a un pas sota l’autovia C-15. Continuem 

pel camí Molinant o avinguda de la Torre del Veguer, fixant-nos en les marques blanques i 

vermelles del GR92-4, que seguirem fins a la cova Negra. Passem al costat de la Torre del 

Veguer i, entre camps i oliverars, passem per un túnel sota l’autopista C-32.

Seguim les ondulacions de la falda del Montgròs i, fent una mica de volta, ens acostem a 

Sant Pere de Ribes, on entrem pel pont de les Parellades. Seguim pels carrers Riera, Pere 

Carbonell i Grau, Pi i Olivella, que ens porta a una rotonda sobre l’autovia C-15B. Un cop al 

Palou Alt davallem un xic i continuem per un camí que voreja els camps i busca la riera de 

Jafre sota la urbanització Can Lloses-Can Marcer. Seguint aquest curs d’aigua estacionari 

que recull les poques aigües que no s’han filtrat al sistema càrstic del massís calcari, ens 

endinsem al Parc Natural del Garraf per una vall ombrívola. Aviat arribem a un gir marcat 

on, 6 metres per sobre nostre, hi ha la singular cova Negra, amb un pas estret de 5 m i una 

sala principal de 5 m d’alçada i 10 m de llargada. Si volem explorar la cova cal que portem 

una lot o una llanterna frontal.

Refem el camí de la riera de Jafre fins a un trencall a l’esquerra, que prenem. Continuem 

ara per l’altra riba resseguint l’obaga de la serra Saladella. El camí creua novament la riera 

de Jafre i creua successivament la C-15B i la C-32 per dos passos subterranis. Ara, però, 

ja no és la riera de Jafre sinó la de Ribes, que seguim. Voregem l’autòdrom de Rocamar, 

creuem la carretera C-246a i continuem per la boscosa serra dels Paranys a través del camí 

de Miralpeix. Seguim pels carrers Baluard, Colls, Eugeni d’Ors i passeig de Sant Cristòfol 

fins a la cruïlla de Joan Oliver. En aquest punt prenem el passeig marítim de Vilanova 

i la Geltrú. Deixem a l’esquerra el port pesquer i el port nàutic i avancem pel passeig 

marítim fins al seu final. Prenem el camí de Sant Gervasi, creuem la C-246a, seguim per 

l’avinguda de la Torre d’en Vallès y passem sobre la C-31. Continuem pels carrers Pedraforca, 

Rocacrespa,Siscamins, Talaia i l’avinguda del Riu Foix fins a espetegar a la carretera BV-

2115 i a l’entrada al Càmping Vilanova Park.

Altitud mínima   5 m     

Altitud màxima   127 m  

Punt de sortida / arribada   Càmping Vilanova Park

Població   Vilanova i la Geltrú 

Exigència física   Notable*  

Temps total efectiu   5:00 h     

Distància total   35,8 km     

Desnivell acumulat  539 m     

* Ruta sense dificultat tècnica però que requerirà que estiguem molt atents amb la orientació.



Continguts i disseny:
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sentit de la rutaitinerari inici/final de la ruta

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Altura Distància

        Càmping Vilanova Park 98 m 0,0 km

        Camí de la Plana 63 m 0,7 km

        Pas sota C-15 69 m 3,9 km

        Túnel sota C-32 88 m 6,4 km

        Pont de les Parellades 48 m 10,3 km

        Rotonda sobre C-15B 84 m 11,3 km

        Riera de Jafre 70 m 13,9 km

        Cova Negra 122 m 15,9 km

        Pas sota C-15B 34 m 21,4 km

        Pas sota C-32 24 m 21,8 km

        Carretera C-246a 20 m 24,1 km

        Camí de Miralpeix 80 m 25,3 km

        Passeig Marítim de Vilanova i la Geltrú 7 m 29,4 km

        Camí de Sant Gervasi 8 m 31,4 km

        Pont sobre C-31 57 m 33,3 km

        Càmping Vilanova Park 98 m 35,8 km
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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. Garraf.” 
propietat de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible a www.icgc.cat.
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PERFIL ALTIMÈTRIC DE LA RUTA
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