Carrerada de Jafra
Begues
Ubicació
Comarca:
Emplaçament
Alçada:

Baix Llobregat
Del Corral Nou a Can Térmens.
398

Coordenades:

Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.30848
1.86005
404576
4573629

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Estat de conservació
Notes de conservació:
Protecció
Observacions protecció:
Accés
Ús actual:
Titularitat
Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

08020-368
Patrimoni immoble
Obra civil
Prehistòric Antic Medieval Modern Contemporani
Regular
Embardissada
Legal
Legal: Llei de vies pecuàries, 3/1995 de 23 de març
Fàcil
Social
Pública
Xavier Esteve
dl., 03/08/2009 - 02:00

Descripció
Antic camí ramader, per on els ramats de bestiar tenien dret a passar històricament en època de la
transhumància cap a les pastures llunyanes. Aquesta carrerada arrenca al costat de Sitges, just al costat de
l'antic circuit automobilístic de Terramar, prop de la desembocadura de la riera de Ribes i arriba, a Begues a
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través del Parc de Garraf. Aquest camí ramader entra a Begues per la zona de la Plana Novella i el Corral
Nou (Sitges), des d'on s'enfila per l'esquerra del tram superior de la riera cap a dalt el turó on antigament hi
ha les cases de Jaques. Des d'allà davalla recte a travessar el torrent de l'Artiga. Sempre pel vessant sud de
la serra dels Vaquers, va guanyant alçada en direcció a la penya Blanca. No hi arriba: tomba a mà dreta i va
a trobar el collet pel qual s'enfila dalt el serrat Blanc. Pel llom del serrat no per la pista que a mà dreta baixa
cap a Can Rigol davalla cap a Begues.

Observacions:
Utilitzada per algun ramat en l'actualitat.
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