
Coneguem el Garraf 
Diumenge 15 de febrer de 2015 

Can Jaques, un dels molts masos abandonats del mass ís 
Sortida en cotxe: Sarrià, Ronda de Dalt, autopista de Sitges (C-32), sortida a Castelldefels, just abans de 
l’inici de les costes del Garraf, seguim la C-31, en la primera pujada, a la rotonda, girem a la dreta en direcció 
a la urbanització Rat penat, seguim les indicacions cap a la Plana Novella/Monestir budista, forta pujada, en 
arribar a la Plana Novella, seguim pel carrer de la dreta, arribem a una cruïlla on hi arriben tres carrers, 
seguim el de més a la dreta direcció Olivella i Begues, arribem a una cruïlla on seguim a la dreta direcció 
Begues, i deixem a l’esquerra la carretera a Olivella, al cap de 200 metres s’acaba l’asfalt, seguim per la pista 
de terra uns 800 metres i a la esquerra trobem l’aparcament on deixem el cotxe. 
 

 
 

Recorregut a peu: Caminem en direcció a can Carxol pel fons de la vall al costat de la riera. Després en 
direcció a la casa Les Burigues, arribem a una pista on comença un corriol que fa pujada, l’agafem fins al coll i 
pugem al puig de les Solius on esmorzem. Baixem cap el coll pel mateix camí de pujada. Al coll, i agafem un 
corriol a l’esquerra que ens porta a Can Jacques, seguim el camí que va encarat cap el mar i iniciem una 
baixada. Després d’un tram de carretera asfaltada (Entre Olivella a la Plana Novella) veurem la casa d’El Corral 
Nou, a uns 200 metres a l’esquerra agafarem una pista tancada amb una cadena i aviat arribem al pàrking. 
 
Distancia: 11,5 quilòmetres 
Desnivell:  385 metres 
 
Requeriments de la sortida: 
Portar aigua, esmorzar, roba i calçat adequats. 
Aquesta sortida està subjecta a la normativa d’activitats esportives, és necessària inscripció prèvia i 
contractació d’assegurança. El preu de l’assegurança és de 5 €, per qui no disposi de la llicència anual. 
 
Horari: Sortida a les 8.00 h des de la Plaça Major de Sarrià. A les 9.00 h es comença a caminar. S’acaba a la 
13.00 h aproximadament, a les 14.00 h a Sarrià. 

Més informació i inscripcions a: 


