
Parc Natural del Garraf: de Garraf a Sitges 
 
Data: dissabte 24 de gener de 2015 
 

Itinerari: Estació de Garraf – GR92 - Castell de Garraf – Can Lluçà – Casa Vella 
– Collada de Vallgrassa – Puig de Mata-rodona – El Morsell – Monestir Budista 
– GR92.4 - Jafre – GR5 - Coll de Pota de Cavall – Coll de la Fita – Estació de 
Sitges. 
 

Hores totals: 7,45 (5,45 efectives) Km: 22 Desnivell: 807 metres 
 

Participants (6): Maria Alías, Meli Carrilero, Lluís Díaz, Encarna Hidalgo, Joan 
Marquès, Joan Sentís. 
 
A les 9 del mati iniciem la caminada des de l’estació de tren del poble de Garraf 
on hem arribat alguns en tren i d’altres amb cotxe. El matí es presenta 
assolellat i ventós, les previsions anuncien fort vent i força fred. Prenem el 
GR92 que surt del poble pel carrer del Castell enfilant-se en direcció nord sota 
la C-31 primer i sota la C-32 després per apropar-se a les runes del castell de 
Garraf, enlairat en un turó compartit avui amb dues torres elèctriques.  
 

 
 

Llentiscle, càrritx i margalló 
 
Anem pujant moderadament vorejant el paisatge mossegat d’una pedrera. Ens 
envolta un conjunt de turons arrodonits que ens ofereix un entorn mediterrani 
meridional. La vegetació que caracteritza aquest paisatge és un matollar dens 
d'un a tres metres d'alçària on dominen el garric i el llentiscle i on creixen el 
margalló, el càrritx i altres espècies de procedència africana. A la resta del 
territori del parc natural també apareixen a les fondalades alguns fragments 
d'alzinar i pinedes de pi blanc, la majoria dels quals han estat afectats pels 
incendis forestals i avui es troben en procés de regeneració.  
 

 
Can Lluçà 

 
Palau Novella 



Després d’esmorzar a un lloc arrecerat del fort vent que bufa, seguim fins la 
masia restaurada de Can Lluçà, on deixem el GR92 i prenem una pista en 
direcció nord-oest que voreja les runes de Casa Vella i mor a la collada de 
Vallgrassa. Evitem creuar la carretera i prenem un corriol a l’oest que remunta 
una carena fins el Puig de Mata-rodona, des d’on tenim les primeres vistes de 
la urbanització de la Plana Novella. Seguim per la carena passant pel Morsell 
fins saltar a la pista per on passa el GR92.4. En comptes de seguir-lo a 
l’esquerra ens apropem a la urbanització a la vora de la qual s’alça el Palau 
Novella, construït al 1890 per uns indians i que des de fa un anys acull un 
monestir budista. Hi ha un petit museu i es fa una visita guiada.  
 

 
 

El mar a l’horitzó 
 
Nosaltres seguim la nostra ruta retornant al GR92.4 en direcció al poble 
abandonat de Jafre, on fem una aturada per dinar. El sol que ens ha 
acompanyat fins ara s’esmuny darrere uns núvols i notem la fresca. Per sort el 
camí s’endinsa en un bosquet arrecerat mentre seguim en direcció oest. Al coll 
d’Entreforc apareix l’encreuament amb el GR5, que es transforma en un sender 
costerut que remunta cap el sud un turó darrere l’altre travessant boscos i 
matolls en direcció al mar. Primer el coll de la Pota de Cavall i després el coll 
de la Fita, on iniciem la baixada cap a Sitges, on arribem a ¾ de 5 de la tarda. 
El sol d’hivern ens acompanya de nou, apaivagant la força del vent. Ha estat 
una encantadora excursió d’hivern mediterrani. 
   

   


