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DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT

El Centre Excursionista proposa enguany una ruta que re-
corre 15 quilòmetres just pel nord del nucli urbà de Sitges. 

Així, transitarem per la Plana i Santa Bàrbara, dos sectors de 
propera urbanització, passarem pel costat de les Torres i les 
Casetes, masies de Sant Pere de Ribes, pujarem el Coll de la 
Fita per Mas Alba, i farem una volta circular amb l’objectiu 

de pujar el Puig d’en Boronet, on hi ha la Creu de Sant Isidre.

Comencem la sortida a la plaça de Catalunya. Ens dirigirem per 
l’avinguda de Ronda i el carrer Vila de Terol fins al Camí dels 
Capellans, des d’on creuarem el passeig de Vilafranca. Circula-
rem per l’antic Camí dels Capellans, que històricament portava 
a l’ermita de Santa Bàrbara, per una zona de camps i vinyes 
majoritàriament abandonats. La imminent urbanització de tots 
aquests terrenys en té la culpa.

El camí arriba a la riera de Santa 
Bàrbara, una zona coneguda com “la 
Creu”, i que constituirà el centre dels 
futurs barris de la Plana i Santa Bàr-
bara. Ara, de moment, encara veiem 
camí de terra, i l’agafem a l’esquerra, 
en direcció cap als elevats edificis de 
Santa Bàrbara. Després d’una breu 
pujada, arribem a la Creu de Ribes, 
per la que alguns sitgetans reclamen 
restauració. La carena, que ve de 
Vallpineda i segueix per la nostra 
esquerra, és el límit entre els termes 
municipals de Sitges i Sant Pere de 

Ribes. Precisament, seguim cap a l’esquerra, per darrera els edi-
ficis de Santa Bàrbara. Després de fer un tomb del mateix carrer, 
ara en baixada, agafem un camí de terra a la dreta, que segueix 
la carena. L’abandonarem, però, en pocs metres, per agafar un 
senderó pel mig del bosc que baixa en direcció Nord Oest, pel 
que baixarem fins la pista que va de l’autòdrom de Terramar a 
Vallpineda.

Un cop a l’esmentada pista, anem a la dreta, fins creuar la car-
retera B-211, que uneix Sitges i Sant Pere de Ribes. A la dreta, 
ens queda la 
urbanització  
Val lp ineda , 
que cavalca 

La Creu de Ribes

Les 

entre els dos 
termes. Conti-
nuem pel tram 
asfa l ta t  que 
condueix a les 
Torres, on una 
poderosa olor 
ens rebel·la la 
presència d’un 
celler de vi. Després de les Torres, la pista passa a ser de terra, fa 
un retomb per les vinyes, i travessa sota l’autopista Pau Casals. 
Finalment, ens deixa davant la masia de les Casetes. Haurem 
de seguir pel camí que va just pel darrera la paret de la masia, 
a l’esquerra i en baixada. Tant bon punt el camí fa un retomb 
en trobar la riera, hem d’anar a la dreta. Però abans, parem per 
esmorzar.

Pugem per aquest nou camí, que puja fins la urbanització de 
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Mas Alba, evitant, en la mesura del possible, l’asfalt. Mas Alba, 
amagada darrera la serra dels Gegants, és una urbanització lletja, 
amb moltes cases a mig fer. Després de les edificacions, continu-
em amunt, per 
anar a buscar 
el Coll de la 
Fita. Arribats 
al Coll, veiem 
la pista que 

El Puig d’en Boronet des de la pista de Mas Alba

puja de Sitges, 
a la dreta, i per 
on baixarem. 
I aquí, menja-
rem la ja tra-
dicional coca.

Abans de tornar, farem un recorregut circular per pujar i baixar 
del Puig d’en Boronet. Des del mateix coll, seguim recte, pel 
senderó marcat que continua a l’est. En una estona, arribem a les 
barbacoes del Gafarró, des d’on continuem per un altre senderó, 
a l’esquerra. Més a l’esquerra, ens queda el turó de la Sibina. 
Per aquest camí, arribarem fins a la pista de les Basses, que ve 
del camí de la Fita, i que agafarem a la dreta. En una estona, 
arribem a una cruïlla. Hem de seguir per la pista de la dreta, en 
franca pujada.

Aquesta pista antiincendis, de construcció relativament nova, 
substitueix un antic camí deliciós, i penetra en el bosc, amb cons-
tants pujades i baixades. Finalment, una clariana ens indicarà que 
som darrera mateix del puig d’en Boronet. Abandonem la pista, 
que continua cap a l’ermita de la Trinitat, i pugem, a la dreta, per 
un senderó, fins al cim.

Amb 313 m., el puig d’en Boronet és el cim més alt dels que 
envolta Sitges. En ell, s’hi pot veure la Creu de Sant Isidre, cons-
truïda els anys 50 pels sitgetans de l’Agrupació Excursionista 
A-Munt. L’any passat, la mobilització ciutadana hi va impedir 
la col·locació d’una torre de guaita.

Hi ha moltes maneres de baixar de la Creu de Sant Isidre. Hem 
triat fer-ho per la carena, el camí d’en Franco, nomenat així en 
honor a qui el va fer, l’Avel.lard Franco. Es tracta d’un bonic 
senderó que puja i baixa pel fil de la carena, fins que ens deixa 
de nou a les barbacoes del Gafarró. Ara, haurem de desfer el 
corriol fins al camí de la Fita. Un cop al coll, agafem la pista 
cap a l’esquerra. En el primer tomb, un senderó surt recte, i ens 
permet d’evitar un parell de corbes del tram encimentat de la 
pista. De nou a la via, el principal vial que entra al Garraf des de 
Sitges, continuem la baixada, pel costat del Corral d’en Barbeta, 
fins arribar al nou polígon industrial-comercial de Mas Alba. 
Després de passar unes rotondes, continuem, pel camí de la Fita, 
ara ja carrer, deixant l’Institut Joan Ramon Benaprés a la nostra 
dreta, i una zona d’increïble expansió urbanística a l’esquerra. 

Unes passes més, i arribem a la plaça Catalunya, inici del 
nostre itinerari.
FITXA DE LA SORTIDA:
Itinerari: Sitges - Creu de Ribes - Les Torres - Les Ca-
setes - Mas Alba - Coll de la Fita - camí de les Basses - 
Puig d’en Boronet - Sitges.
Sortida: A les 8 h., a la plaça Catalunya.



INSCRIPCIONS:

* Patronat Municipal d’Esports de Sitges. Polisportiu Pins Bens.
* Ferran Sports , al C/ Jesús.
* Boira Esports, a la plaça d’Espanya.
* Esports Tom i Jerry, al Camí de la Fita. 
* Fins mitja hora abans de la sortida a la mateixa plaça de Catalunya.

El preu de la inscripció és de 500 ptes.

NOTES
* La caminada popular és una marxa de caire no competitiu.
* L’organització no es fa responsable dels accidents que hi puguin 

haver.
* Hi haurà servei de Socorristes de Creu Roja per atendre qualsevol 

incident.
* El mal temps no serà motiu per la suspensió de la caminada.
* Malgrat tot l’organització es reserva el dret de modificar o sus-

pendre l’activitat per causes de força major.
* Es recomana portar cantimplora que es podrà omplir en diversos 

punts del camí.
* Hi haurà un petit equip escombra, que sortirà més tard per acom-

panyar els últims participants, a fi que tots arribem al final pels 
camins adequats.

* No hi ha limitació d’edat, però els menors de 12 anys han d’anar 
acompanyats d’un adult.

* Hi haurà un refrigeri pel camí amb coca i moscatell i punts amb 
aigua. a l’arribada tindrem un aperitiu per tal de recuperar forces.

* No deixeu cap mena de brossa pel camí , reculliu-la fins l’arribada.
* Es recomana, per evitar-los molèstia, no portar animals com gossos.

MÉS INFORMACIÓ
* Telèfons: 93 894 39 59 (Xavi Massana) ó 93 894 87 25 (Lluís 
Mirabent.
* Els dijous de 20 a 21 h. al Centre Excursionista de Sitges (Po-
liesportiu Pins Bens).

Mapa Garraf -17 (ICC)

Sitges, des del Puig d’en Boronet

Itinerari:



Creu Roja
Ferran Esports
Boira Esports

Tom i Jerry Sports
Esports Olaria


