
 

TRIA VIA ... AL GARRAF 

Secció GEDE, Koki i Pilar. 
 
VIA 1 
GARRAF-CASTEDEFELS, LA FALCONERA 
Cara Sud 
Via Chani. MD 
 

Prop del conegut sector d’escalada esportiva del Pas de la Mala Dona trobarem aquesta 
fantàstica excursió que ens ofereix compromís i aventura! Escalada en roca calenta en estat 
pur... 
 

Carretera C-246 direcció Sitges, passat el poble del Garraf deixarem el cotxe en una 
corba aproximadament en el quilòmetre 27,4 al costat d’un heliport de fortuna. 
 
Aproximació: Gairebé tant interessant com la via. Cal seguir un corriol que baixa direcció 
est fins a un collet on trobarem un pou natural, desgraciadament, ple d’escombraries. 
Remuntem en la mateixa direcció cap el cim de la Falconera. A mitja pujada trobarem una 
fita i flanquejarem a la dreta uns 100m fins a un mur que caldrà rapel·lar (15’ en total). 
Efectuat un primer ràpel de 20m caldrà instal·lar un segon ràpel de 40m per l’interior d’un 
ample avenc (evident). El ràpel ens deixarà en una repisa penjada a la base de la paret de La 
Falconera, aproximadament 20m per sobre del mar. Baixarem una mica amb tendència a la 
dreta (mirant a la paret) i, assegurant-nos, ens caldrà fer un flanqueig a la dreta fins a la 
reunió 0, penjada a 20 m per sobre les ones (IIº). 
 
 
Descripció de la via: 
 
L1: Sortim de la reunió per l’esquerra cap a uns grans desploms que cal evitar per la dreta 
fins a un flanqueig aeri que ens durà a una repiseta, d’allí una fissura en diagonal (a la dreta) 
ens durà a la reunió a sobre d’un bloc. Dificultats de IV i V, les assegurances es troben molt 
erosionades per la sal marina i és aconsellable reforçar-les. 
 
L2: Sortim de la reunió per l’esquerra per avançar verticalment (IV equipat amb espits)  fins 
a la segona reunió, poc equipada, que es convenient muntar per evitar el fregament de cordes 
en el següent llarg. És convenient reforçar aquesta segona reunió.  
 
L3: Sortim de la reunió per un pas difícil (IV+), sempre a la dreta, per arribar a un díedre 
canal sense dificultats però desagradable d’escalar fins a la reunió que muntarem en els 
arbres d’una ampla repisa . Pràcticament desequipat. 
 
L4: Segurament el més difícil. Un mur vertical (V), d’uns 30m, molt fissurat on caldrà 
trobar la ruta més evident, lleugerament a la dreta. Malgrat la manca d’assegurances les 
fissures ens permetran un fàcil assegurament amb tascons i friends. Reunió en bona repisa. 
 



L5: Un altre mur molt vertical ens portarà al cim de La Falconera (IV+). El mur està equipat 
amb burils vells i rovellats i ens caldrà reforçar els ancoratges amb tascons i friends, fàcils 
de col·locar al costat del burils. Reunió en bona repisa a 5 m del cim. 
 
 

 
 
 
Descens: Evident, ascendir els últims metres fins al cim (fàcil) i baixar direcció oest a la 
recerca del corriol de pujada. 
 
Material: 2 cordes de 50m, cintes exprés, tascons, friends i algun cordino. Algun pitó pot 
ser útil per a reforçar reunions. 
 
Època aconsellable: Paret molt calenta, hivern i finals de tardor. 
 
Horari: Compteu 7h per tot el recorregut. Un cop realitzats el ràpels de l’aproximació 
l’abandonament és complex. 112 telèfon d’emergències, no oblideu el mòbil! 



VIA 2 
GARRAF-PIC DEL MARTELL, Sector Herboristes 
Via Herboristes (cara Est). 145m. IV+ 
Cinc llarg escassament equipats (20, 15, 45, 30, 35 m) 
 

La zona del Pic del Martell, al Garraf, és una de les parets més llargues i més clàssiques 
del Garraf. Un dels primers itineraris oberts va ser precisament, al 1973, el de la via 
Herboristes. 

La roca és calcària, amb abundància de repises, bones preses i... abundant vegetació, 
que a estones pot resultar providencial (cas de l’arbre a on col·locar una cinta) i a estones 
emprenyadora (de vegades cal barallar-se amb els matolls per progressar...). Les vies més 
senzilles, com aquesta, estan força freqüentades, cosa que fa que algunes plaques o passos 
estiguin massa llimats... 

Al llarg d’aquesta zona hi conviuen multitud de vies que es creuen entre sí... compte 
amb no canviar de via a mig recorregut, perquè el grau varia notablement! 
 

 

 
 

Aproximació: Des de Barcelona, anar per 
l’autovia de Castelldefels fins a “Les Botigues 
de Sitges”, a on cal sortir de l’autovia (no 
entrar a l’autopista del Garraf!!)  i agafar la C-
246 cap a Sitges. Abans de les costes del 
Garraf, seguir l’indicador de l’urbanització 
“Rat-Penat”. S’arriba a una rotonda, a on s’ha 
d’agafar la carretera cap a “Parc Natural del 
Garraf”. Es puja per una carretera de revolts 
fins a trobar el primer pàrking a l’esquerra (no 
el que està just a sota de Penya Ginesta, sinó 
l’anterior).  

Des d’uns metres abans d’arribar al 
pàrking, surt un camí fresat a la dreta que no té 
pèrdua: va pujant sobtadament, en diagonal per 
una petita tartera, fins que arriba a dalt de la 
carena. Continuem pujant més planerament 
fins que ens aboquem al camí de baixada cap a 
la muralla del Pic del Martell, en tendència cap 
a l’esquerra per anar a buscar el peu de la 
pared.  

En uns 25 o 30 minuts arribem a peu de 
via, a on hi ha una inscripció a la roca a on 
posa "Herboristes". Com a referència, el sector 
“Herboristes” és el darrer abans de la zona a on 
està prohibit escalar a certa època de l’any; hi 
ha un cartell indicant-ho, així que si arribeu 
fins aquest cartell és que just acabeu de passar-
vos la via. 

 



 
Descripció de la via: En general, la via 
es pot considerar com a molt poc 
equipada: tret d’alguns burils amb i 
sense xapa, algun pitó, cinta vella en 
algun pont de roca (ni mirar-se-la...)... 
Per tant, és necessari portar joc de 
tascons i de friends, alguna xapa 
recuperable pels burils i abundants 
anelles de cinta plana (pels ponts de 
roca), apart del material habitual per 
muntar reunions. 
 
L1 (IV, 20m): Es puja per un diedre, al 
cal del qual, decantant-nos lleugerament 
a l’esquerra arribem a un arbre. 
L’aprofitem per muntar la primera 
reunió� 
�� �

L2 (IV+, 15m): Aquest llarg és més 
delicat… Es comença fent un flanqueig 
(d’uns 5m) cap a l’esquerra per sota 
d’un bloc que és una mica desplomat. 
Passat aquest bloc, s’arriba a un diedre 
vertical que cal remuntar fins al final 
(està equipat amb algun clau). Al 
capdamunt hi ha una plataforma a la 
qual, a la part esquerra, es munta la 
reunió, que està equipada. 
 
L3 (IV+, 45m): Aquest llarg també és 
delicat… La sortida de la reunió és 
atlètica (pas de IV+). Després d’aquest 
pas, continuem recte amunt amb 
tendència a la dreta, fins a trobar un 
diedre. Hem de seguir amunt aquest 
diedre, equipat  en un punt (pitó o 
buril), i gairebé arribant al capdamunt 
del mateix, es flanqueja a la dreta. 
Continuem amunt fins a trobar la 
reunió, equipada amb dos pitons, a 
sobre una repisa al costat d’un arbre. Al 
llarg d’aquesta tirada es poden posar 
diverses assegurances (hi ha múltiples 
fissures, ponts de roca, sabines,...). 
 

 
 
L4 (II, 30m): Llarg de descans. Es remunta 
la canal , de poca inclinació, fins al final, 
al peu d’un diedre. Aquí muntem la reunió, 
equipada i amb un sòlid arbre. Al llarg 
d’aquesta tirada tindrem experiències 
selvàtiques amb les plantes, que ens 
barraran a estones el pas. 
 
L5 (IV+, 35m): Remuntar el diedre fins al 
capdamunt. Al llarg d’aquest diedre hi ha 
algun buril, però hi podem col·locat 
friends, tascons i algun pont de roca. La 
darrera reunió, a dalt de tot, està ben 
equipada, amb parabolts. 

 



Descens: Tirar amunt fins a trobar les fites. Un cop trobada la primera, cal no perdre el 
rastre de les següents, que, travessant un rascler calcari, primer per pla i després de 
baixada, ens menaran al camí per on hem pujat. 
 
Material: 2 cordes de 50m, joc de tascons, joc de friends, anelles de cintes planes, 
cintes de reunió, cintes exprés, alguna xapa pels burils. Casc. 
 
Època aconsellable: Tot l’any, tret de l’època de més calor. 
 
Horari: Per la via, unes 2 hores i mitja. L’aproximació uns 30 minuts i el descens uns 
30 minuts. 

 
Bibliografia: Escaladas en Barcelona i alrededores. Luis Alfonso i Xavier Buxó. Ed. 
Luis Alfonso i Xavier Buxó. 


