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Introducció

El GR 92 és una travessa que neix a Portbou i va davallant 
per la façana litoral de Catalunya fins a penetrar en territori 
del País Valencià i baixar cap a Múrcia i Andalusia. Es tracta 
d’un llarg quilometratge per encabir-lo en una sola guia, per la 
qual cosa els editors s’han cenyit al Principat. Malgrat aquesta 
reducció considerable, l’àmbit geogràfic continua sent enorme, 
i per això resulta magnífica la idea de dividir el territori català 
del GR 92 en un parell de guies, amb la frontissa a Vallvidrera. 
Es justifica en la necessitat d’evitar una guia feixuga i buscar 
una agilitat que s’escau molt bé en aquest format. És un gran 
encert. Almenys és el que penso; i és per això que em vaig 
alegrar de la idea quan em vam proposar d’escriure el tram 
sud d’aquest bonic recorregut tan mediterrani.

El GR 92 passa a prop de casa meva, i creua el meu 
municipi de llevant a ponent, tant en la variant com en el 
troncal. La seva pintura ha estat sempre present en moltes 
de les meves excursions i, de fet, quan vaig rebre la proposta 
de resseguir-lo des de Vallvidrera fins a Ulldecona, ja l’havia 
recorregut pràcticament en la seva totalitat, tot i que en etapes 
saltejades, en dies i anys diferents i en estacions variades. 
Aquelles experiències disperses per la geografia del GR 92 
em van ajudar a familiaritzar-me amb la travessa total, a 
ordenar-me-la, a estructurar-la i així poder redactar aquesta 
guia amb una millor base.

Un cop organitzat, em vaig posar a treballar. He realitzat 
la travessa per etapes intentant respectar l’ordre de nord a 
sud durant la primavera del 2012, amb alguna escapada 
posterior per acabar d’omplir algunes dades que em faltaven 
o repetint algun tram parcial. He tingut present totes les 
variants, tret de la del GR 92-5, ja que la seva marcació està 
inacabada. Aquestes variants solquen els parcs de Garraf i del 
Foix per llocs realment interessants i ineludibles. En algunes 
ocasions resulten molt més atractius que alguns trams massa 
urbanitzats del troncal.

Normalment hi anava sol, però en algunes ocasions vaig 
trobar bons companys de viatge, com l’Esther Llorenç, el 
Sebastián Carabantes, la Isabel Segura i el Rafalín Martín. El 
resultat és el treball que teniu a les mans.

ÈPOQUES IDEALS

Després d’haver caminat pel nostre litoral, crec que tant 
la primavera, quan el sol escalfa suaument si s’eviten les 
hores centrals, com la tardor, quan la calor davalla al mateix 
ritme que les hores de sol, són les millors èpoques per fer la 
travessa, tant en la seva totalitat com parcialment. Ara bé, si 
voleu gaudir de la soledat de les platges, de les cales, dels 
aiguamolls i dels passejos marítims, l’hivern és una estació 
màgica, sobretot en aquells matins assolellats i tebis. Una 
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altra opció per als amants de la intimitat seria, si es disposa 
de temps lliure entre setmana, triar els dies de cada dia per 
realitzar la ruta.

Però tot plegat no m’esborra la sensació que el GR 92 és 
una travessa per recórrer-la almenys tres vegades a la vida, 
una per a cadascuna de les estacions més adients, i buscar 
en les seves peculiaritats aquells moments plaents que només 
s’aconsegueixen triscant amb el mar al costat.

ETAPES A IMITACIÓ DEL PAS DELS NOSTRES 
AVANTPASSATS

El GR 92 ressegueix el litoral català imitant el pas antic de 
totes les civilitzacions, tant les que van fer servir una senda 
per baixar dels Pirineus a l’Ebre com la Via Hercúlia, la Via 
Augusta, el Camí de França, el Camí de València, l’N-340 o 
la més moderna AP-7. La diferència radica en el fet que tots 
aquests camins estan dissenyats per a les comunicacions 
terrestres, mentre que el GR 92 és una travessa a peu per 
gaudir lúdicament dels paisatges costaners del país. En el cas 
del GR 92 Sud, parlem  de Collserola, de la vall del Llobregat, 
de la costa del massís de Garraf, de la serralada litoral, del 
Camp de Tarragona, de la Costa Daurada, del delta de l’Ebre, 
de la serra de Montsià i de la Foia d’Ulldecona.

És una travessa per fer tranquil·lament per etapes, bé  
una a una respectant l’ordre de nord a sud (o no), bé  
realitzant-les en dies saltejats, bé d’una tacada com si fos el 
Camí de Sant Jaume, o bé triant les etapes que vingui més 
de gust. En els dos primers casos (i també en l’últim), el tren 
esdevindrà el nostre aliat, sobretot als trams del Garraf i del 
Tarragonès cap avall. L’única nota discordant són les variants. 
Amb inici i final en zones on no arriba el transport públic, o 
en tot cas ho fa deficitàriament o en només en un dels punts 
(arribada o sortida), cal planificar les excursions fent anades i 
tornades lineals o bé deixant els cotxes al final de les etapes.

Les etapes són variades pel que fa la distància: n’hi ha de 
llargues i de més curtes. Però en cap cas ens caldrà carregar 
massa la motxilla, ja que amb aigua, una mica de menjar i 
la capelina anirem fent via sense problemes. En tot moment 
passarem a prop de poblacions on podrem comprar beguda i 
menjar, o aixoplugar-nos en cas de tempesta forta.

Totes les etapes es poden fer en una matinal si som 
matiners i prestem atenció als horaris dels trens (un cop 
baixem de Sant Vicenç de Calders, és menys freqüent el pas 
de combois, una realitat que empitjora encara més al sud de 
Tarragona). El ferrocarril ens permetrà recuperar el cotxe o tornar 
al nostre poble en transport públic. Però si optem per la travessa 
integral en dies saltejats, el tren ens facilitarà l’avenç cap al 
sud sense dificultat. Per a la travessa integral m’he permès 
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recomanar alguns allotjaments. En general, són els lògics en 
el món del muntanyisme: albergs, cases de colònies, cases de 
turisme rural, pensions..., però no sempre ha estat possible. En 
alguns finals d’etapa no hi havia més que una o dues opcions. 
En d’altres, la varietat era un gran ventall i vaig haver de fer una 
selecció, triant les opcions més econòmiques. També m’he 
trobat amb finals d’etapa sense oferta per hostatjar-se, i he 
hagut d’incloure establiments de poblacions veïnes.

Pel que fa a l’època recomanada per fer el GR, és tot l’any, 
preferentment a la tardor i la primavera. A l’estiu cal evitar les 
hores caniculars i, a l’hivern, mirar de sortir d’hora, ja que en 
cas contrari se’ns pot fer de nit, sobretot si fem una etapa i està 
allunyada de casa.

La guia està dividida en dotze etapes i dues variants (la 
primera amb una etapa i la segona amb dues), la qual cosa 
suma un total de setze etapes. A cadascuna trobarem una 
introducció amb la intenció de presentar els seus atractius, 
sempre de manera subjectiva. Després vindran la lògica fitxa 
tècnica i la descripció, salpebrades amb un parell de destacats 
amb indrets ineludibles. 

Tot plegat està pensat per ajudar a organitzar, programar i 
realitzar cada excursió, ja sigui una sortida d’una dia, la totalitat 
de la travessa o d’una variant. Si aconsegueixo aquest objectiu 
em sentiré doblement feliç.

Bones caminades!
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1
ETAPA

+582 m

6 h 30’

23,750 km

Tot l’any

Estació de Ferrocarrils Catalans Baixador de Vallvidrera 
(278 m)
Inici de l’etapa. Abans de començar, hem de buscar els 
senyals del GR 92, situats al davant mateix de la porta d’eixida. 
Ens encaminem cap a una marquesina després de creuar el 
carrer mitjançant un pas de vianants amb semàfor. No hem 
fet ni cent metres que hem de tòrcer a mà dreta i abandonar 
l’asfalt; hem triat un senderó esquerrà que s’enfila per un 
alzinar olorós. Més que senderó, és un séquia en desús. 
Aprofitem la seva rasa per avançar fins al final del bosc, on ens 
espera una pista bifurcada i una torre elèctrica. Ens decantem 
per l’esquerra pujant fort cap a un entroncament amb una pista 
més ampla, amb roures. Girem a mà dreta

Can Sauró (356 m)
Barri residencial. Hem arribat a una parada de bus de la línea 
118 després de salvar una cadena. S’hi veu, entre les cases, 
la torre de Collserola i el Tibidabo. Les edificacions, ni les 
tastem, ja que un cop trepitjat el primer carrer cal trencar cap 
a una segona cadena situada al llindar d’un camí enmig d’un 

Temps 

0:00 0,000

km               

La primera etapa d’aquesta guia fa una passejada per 
l’entorn de l’alzinar de Collserola, obagós i perfumat pel 
sotabosc aromàtic de la vegetació mediterrània. Sense que 
ho sembli, farem un parell de piquets que ens mostraran 
la gran urbs barcelonina, enganxada al mirall del mar. 
Serà tot just quan començarem a davallar cap a Molins 
de Rei, poble fluvial que comparteix amb Sant Vicenç dels 
Horts el fet de pertànyer a l’àmbit del riu més important de 
Catalunya. Un cop deixem enrere l’asfalt, triscarem pels 
boscos de pins i roures dels vessants de Sant Climent, 
pàtria dels cirerers allà on la pineda permet el seu conreu. 
Durant el trajecte farem una visita a Olorda i Castellciuró, 
dos llegats històrics on caldrà aturar-se.

Vallvidrera - 
Sant Climent de Llobregat

0:16 1,542
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Destaquem...

El conreu de la cirera

La rondallística situa l’inici del conreu de la cirera del Baix Llobregat a Sant 
Climent, quan un rector, cansat que la mainada li pispés les cireres del 
seu únic cirerer, va decidir regalar-ne un grapat a cadascun. Els nens, en 
comptes de menjar-se-les totes, van optar per anar plantant els pinyols als 
trossos dels seus pares; i així fou que aquest cultiu es va estendre.
Llegendes a part, la cirera sempre ha estat present a la comarca. Però fou a 
partir de la plaga de la fil·loxera de final del segle XIX que els cirerers es van 
expandir pel vessant meridional de les muntanyes d’Ordal, substituint les 
vinyes i com a alternativa al monocultiu del raïm. El territori hi ha guanyat, 
amb el canvi, ja que moltes famílies han trobat un modus vivendi i una gran 
fama per la qualitat del producte final, que ha rellançat la seva economia.
Dos són els moments màgics d’aquestes valls: la florida, quan les terrasses 
queden emblanquinades per la flor; i la fructificació, amb els arbres 
carregats dels fruits vermells. I si en voleu gaudir més, només heu de 
deixar-vos caure durant les fires i festes que cada poble dedica a la cirera.

enforcall. Agraïm avançar a peu pla, encara que només fos un 
tramet petitó, ja que aviat cal abandonar el camí de Llavallol 
pel del turó d’en Llavallol, a la dreta, amb una cadena. 
Tornem a tirar de ronyonada per atènyer una torre elèctrica i 
situar-nos a la cruïlla de Can Castellví, sota mateix de la línia 
d’alta tensió. Trenquem cap a l’esquerra i avancem per sota del 
cablejat en direcció a la carretera de Molins de Rei.
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Turons de Can Castellví (468 m)
Cim amb vèrtex geodèsic. És després d’una pujada, on 
haurem agafat un corriol paral·lel a la pista, molt breu. 
Progressem uns metres endavant i girem a mà dreta per 
iniciar una baixada a Can Masdemont, un mas on ens rep 
una estàtua d’un lleó de fusta. Girem a mà dreta per davallar 
a una pista de terra compactada. Allà obtindrem les primeres 
vistes de Sant Llorenç del Munt, el Vallès i el Montseny. Ens 
decantem per l’esquerra fins a la carretera de Molins, on 
continuem asfalt avall fins passada la finca la Sargantana. 
Atents aquí, ja que cal abandonar la carretera per entrar en 
un camí barrat situat a la nostra dreta. Baixa a una cruïlla amb 
rètol de prohibició de circular amb BTT. Nosaltres seguim recte 
per l’únic corriol existent en aquesta cruïlla, que ens aboca de 
nou a la carretera. Continuem cap a l’oest fins al proper revolt, i 
llavors sortim de l’asfalt i prenem el camí del Coll de Can Mallol 
i el Turó d’en Serra, que culminem amb facilitat gairebé sense 
adonar-nos-en. Només notem que passem sota l’estructura 
d’una torre, instants abans de baixar frenèticament fins a una 
estació elèctrica.

Santa Creu d’Olorda (328 m)
Ermita amb origen al segle VIII. És a tocar de la carretera 
de Molins, que cal travessar per situar-nos en aquest edifici 
ara envoltat d’una àrea de lleure. L’ermita ha patit moltes 
modificacions als llarg dels anys, i presenta elements 
carolingis, romànics, renaixentistes i restauracions del segle 
XX. Ens dirigim a la propera pedrera dels Ocells, a tocar de 
les barbacoes, una zona humida on s’hi extreia les pissarres 
fins al 1965 per enfosquir el ciment o fer betum. Hem de 
baixar, ara còmodament, per un carrer sense pavimentat, 

Pel camí trobem una antiga sínia en desús

Temps 

1:00 3,496

km               

1:53 6,650
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gairebé nu de cases. Superem Can Portell, amb els seus aires 
modernistes, tot buscant a la propera cruïlla el mas de Can 
Ribes, des d’on ja s’albira Montserrat. Sempre cap a Molins, 
baixem amb avidesa de metres, amb una inclinació que ens 
empeny cap al final del bosc, on ens espera Cal Vilagut i una 
bona visió del Llobregat. Tot seguit arribem a l’esventrat castell 
de Castlleciuró, destruït per Almasur el 985 i senyorejat pels 
templers durant el segle XII.

Molins de Rei (60 m)
Poble de la ribera esquerra del Llobregat. Al voltant del 
castell hi ha una panoràmica àrea de lleure. Continuem per la 
carretera d’enllaç que parteix de Molins, poble a tocar de la 
fortalesa medieval. Travessem el poble pel carrer anomenat 
Camí Antic de Santa Creu d’Olorda a la recerca dels ponts i 
viaductes que creuen el riu Llobregat. Un cop a l’altra riba, ens 
encaminem cap a Sant Vicenç dels Horts, i creuem aquesta 
població per la carretera de Sant Boi. Hem de buscar un pas 
per situar-nos a l’altra banda de la via.

Pont ferroviari (47 m)
Salva la riera de Torrelletes. Al final de les cases hi ha un camí 
amb baranes que ressegueix la via fins passat el pont sobre 
la riera de Torrelletes. Llavors abandona la trinxera de la via i 
s’allunya mitjançant una pista que ràpidament cal abandonar 
per un corriol enfiladís que comparteix traçat amb el PR de la 
ruta de la Torrassa. Després d’una bona estona per la plana, 
ens costa avançar alegres, coster amunt. L’aigua ha erosionat 
força el sòl del viarany, que ens aixeca a través d’un bonic 
ginestar. La pujada té un mínim descans quan arriba al carrer 
Jaume I de la urbanització Sant Roc, amb confluència amb 
el carrer de l’Onze de Setembre. Hem de seguir per la pista 
lateral de ciment esquerdat, tota rampelluda.

Carrer Bona Vista (152 m)
Aquesta pista, que porta el nom del rei conqueridor, mor al 
carrer Bona Vista, que té el nom ben justificat, ja que les vistes 
del Llobregat i Barcelona són esplèndides. El GR continua 
a recer d’una línea d’alta tensió. Seguint-la, sortim de la 
urbanització per un camí de grava premsada voltat de cases 
amb hort i una bona teranyina de carrers, pistes i corriols, 
que negociarem buscant les marques. No parem de pujar, 
tanmateix, en una zona on sovintegen les alzines i els roures. 
Ens acomiadem del PR en un moment en què gaudim de les 
millors vistes del Delta.

Pla de les Bruixes (240 m)
Confluència amb Santa Coloma i la Colònia Güell. Hem de 
girar a mà dreta per pujar durant 50 metres fins a l’entrada del 
camí de l’ermita de Sant Antoni, a dalt del cim del Montpedrós. 
En aquest punt prendrem l’opció esquerrana per baixar a 
una esplanada, preàmbul de les cases de la urbanització 
Cesalpina. Hi entrarem pel pla de Massala, on hi ha instal·lada 
una marquesina de bus. Busquem amb la mirada el carrer 
de Can Cartró (S), força desert. Justament quan aparegui la 

Temps km               

3:10 11,490

4:05 15,993

4:50 17,740

5:20 20,520
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primera casa, l’hem d’abandonar per l’esquerra i penetrar en 
un alzinar obac.

Coll de Querol (240 m)
Hi ha dues creus de ferro amb llegenda de Francesc d’Assís. 
Som a la cruïlla de Torrelles amb Sant Climent. Continuem cap 
a aquesta població davallant per una terra de cirerers i pins, 
mentre anem trepitjant una magnífica pista ampla que ens 
transporta a cavall per Costa Fustera fins a les primeres cases 
de Sant Climent de Llobregat.

Sant Climent de Llobregat (78 m)
Final d’etapa. Busquem l’església després de travessar el 
poble pels carrers de Camí de Querol, Pau Casals, plaça de la 
Vila i carrer de l’Església.

VILADECANS

Hotel Ibis-Etap
Carretera de Barcelona, 84
08840 Viladecans
Tel. 936 473 494
www.ibishotel.com
Hotel modern i funcional, però un pèl massa apartat del 
GR 92 i de la seva essència. Té preus assequibles.

Serveis

5:50 21,494

6:30 23,750

Temps km      
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Què cal veure…

Castellciuró i Santa Creu d’Olorda

Tant a l’ermita com al castell se’ls atribueixen un origen visigòtic. El cert és 
que els primers referents de tots dos daten de finals del primer mil·lenni, 
quan ja hi havia la construcció religiosa i alguna torre del castell, aquesta 
última enderrocada en la famosa ràtzia d’Almansur l’any 985. Val a dir 
que la posició privilegiada de Castellciuró en la defensa i guaita del curs 
del Llobregat li atorgava una condició força estratègica. Per això, més 
endavant, amb el progrés dels francs cap al sud, es fortificà amb muralles 
i més torres. Com la resta de castells de Catalunya, esdevingué una 
plataforma des de la qual s’implantà el feudalisme. Va ser propietat dels 
hospitalers i dels templers abans de passar per moltes mans nobiliàries, 
fins que durant el segle XVII entrà en decadència. Conserva un parell de 
murs amb opus spicatum i una cisterna.
Pel que fa a l’ermita, ha anat evolucionant amb afegits de totes les èpoques. 
Com a curiositat, val a dir que Santa Creu d’Olorda gaudí d’una termenació 
que també tingué el seu castell, avui dia desaparegut. Durant el segle XIX 
es va constituir com a municipi independent, però el 1916 fou dissolt i 
repartit entre els termes de Molins de Rei, Sant Feliu i Sarrià, territori aquest 
últim annexionat a Barcelona el 1921 juntament amb tot el terme sarrianenc.
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