CENTRE EXCURSIONISTA DE
SITGES
9a. Caminada Popular
23 d’octubre de 2005
La Creu de Sant Isidre

Sortida:
A les 8 h. del matí, plaça de Catalunya
(Poble Sec)

Caminada Popular 2005. Centre Excursionista de Sitges
DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT
El Centre Excursionista de Sitges s’afegeix enguany a la
commemoració pel 50è aniversari de la benedicció de la
Creu de Sant Isidre, una construcció de caire religiós que ha
esdevingut un símbol per l’excursionisme sitgetà. La Creu va
ser bastida gràcies a la iniciativa d’un grup d’entusiastes
muntanyencs que formaven l’Agrupació Excursionista de
Sitges (coneguda per les seves sigles AMUNT). Després dels
projectes inicials, l’empresa prengué forma, fins al punt que
va saber engrescar tot un poble darrera el projecte. El 18 de
setembre de 1955, més de dos anys després de treballs
altruistes, es va poder beneir la Creu, situada al cim més alt
dels que envolten Sitges, el Puig d’en Boronet (315 m).
D’ençà, generacions de caminants hi han pujat per gaudir
d’una de les millors vistes de la nostra vila.
Aquest any, per tant, proposem una caminada més curta del
que és habitual, ja que no ens allunyarem gaire de Sitges.
Per compensar-ho, proposem tres alternatives d’ascensió al
mateix cim, una més directa, que ascendeix per la
Urbanització Quint Mar; una segona més exigent, que
condueix al cim per la bonica Cova de Sant Llorenç i el Turó
de la Fleca; i una tercera més llarga però també més suau
en general, que puja pel Fondo d’en Figueres i el Gafarró. Us
convidem a acompanyar-nos per descobrir-les. En acabar,
baixarem tots plegats pel mateix camí, i tornarem per la pista de les Basses i pel Coll de la Fita. Bona ruta!
Alternativa 1
Sortim de la plaça de Catalunya, en direcció al carrer Vidal i
Barraquer, que seguim cap a l’esquerra. Voregem la zona
poliesportiva de Pins Vens, agafant a la dreta el carrer Josep
Tarradellas i Joan, fins una rotonda, que ens permetrà sortir
del nucli urbà i travessar, pel camí de Mas d’en Puig, un pas
sota la variant de la carretera C-31. Seguim recte, deixant a la
dreta l’antic parc aquàtic, i passem sobre l’autopista C-32,
abans d’arribar a la rotonda d’entrada de la urbanització Quint
Mar.
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A partir d’aquí,
agafem a la dreta el
passeig del Margalló
fins a la cruïlla, on
comença a la dreta
el passeig del Fondo
de Pere Joan. En
arribar a l’avinguda
del
Puig
d’en
Boronet, la seguim a
l’esquerra, i agafem
el primer carrer a la
dreta, el corraló del
Sud, que acaba en
una placeta.
Sitges des de la Creu
Continuem pel camí
que surt a l’esquerra i puja per la carena, paral·lel a la part del
darrera de la línia de cases. Al final de la urbanització, el camí
continua pujant per entre el bosc fins al Puig d’en Boronet.
Just abans d’arribar passem pel costat d’una cabana de pedra
seca i d’una cisterna.
Alternativa 2
Sortim de la plaça Catalunya, seguint el mateix itinerari de
l’alternativa 1 fins a la rotonda d’entrada de la urbanització
Quint Mar. Pugem recte per l’avinguda de la Sardana de
l’Empordà fins arribar a la masia de Mas d’en Puig. A continuació,
agafem un camí que surt a l’esquerra, passant per entre la
masia i l’antic corral. A uns 200 metres, en una corba a
l’esquerra, un sender surt a la nostra dreta. L’agafem. El camí
planeja i, després, puja fort per una tartera desfeta fins arribar a la cova de Sant Llorenç. De lluny, la cova s’identifica
gràcies un gran pi que en vigila l’entrada. Continuem pujant
cap a la carena per una zona molt pedregosa cap al turó de la
Fleca (291 m), i passem pel costat d’una fita monumental,
d’un metre i mig d’alçada. El camí s’aplana lleugerament fins
que entra al bosc, on torna a pujar. Poc abans d’arribar al Puig
d’en Boronet anem a parar a un camí que seguim a la dreta i,
en pocs minuts, arribem a la Creu de Sant Isidre.
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Alternativa 3
Sortim de la plaça
Catalunya, seguint
el mateix itinerari
de l’alternativa 1
fins a la rotonda
d’entrada de la
urbanització Quint
Mar. Pugem per
l’avinguda de la
Sardana l’Empordà
fins arribar a la
masia de Mas d’en
Puig. A continuació
agafem un camí
que
surt
a
Fita entre la Cova de Sant Llorenç i la Creu
l’esquerra, al costat
mateix de la masia. Al cap d’uns 300 metres, trobem un camí
ample a la dreta, barrat per una cadena. El seguim. Caminem
pel fons de la vall per una zona boscosa fins arribar a una
explanada. Continuem pel fondo, sovint desfet per l’acció de
l’aigua. Al cap d’uns minuts, el camí comença a pujar fort fins
arribar a un encreuament. A partir d’aquí, agafem el camí de
la dreta, conegut com el camí d’en Franco, que ens portarà
fins a la Creu de Sant Isidre, pujant lleugerament durant 1,3
quilòmetres.
La Creu de Sant Isidre és una construcció cònica de vuit
metres d’alçada, sobre una base de tres graons. Al mig de
l’estructura, hi ha l’escut de l’Agrupació Muntanyenca de
Sitges, una àliga que subjecta una corda davant les
muntanyes de Montserrat, amb l’escut de Sitges a sobre. El
bloc superior amb la creu, estret de la pedrera de la Mata i
que originàriament pesava 3.500 quilos, inclou dues cares
amb terracotes d’un Sant Crit i la Mare de Déu del Vinyet.
En petit, hi ha sis imatges més, també de terracota: Sant
Llorenç i Sant Isidre, que donen nom als els cims veïns del
Puig d’en Boronet, Sant Bernat de Menthon, patró dels
excursionistes, i tres sants més de predilecció sitgetana, els
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copatrons Sant Bartomeu i Santa Tecla, i Sant Sebastià, que
compta amb una ermita dedicada.
Retorn
Per tornar baixarem
cap a llevant, per
anar a trobar la pista que uneix la
Trinitat amb les
Basses. La seguirem
cap a l’esquerra,
sempre
en
la
mateixa direcció,
fins la cadena que fa
de cruïlla amb el
Camí de la Fita. A
partir d’aquí, a
l’esquerra, seguim
El sol apareix rera la Creu
la pista, passant pel
collet de la Fita, i
retornant fins la plaça Catalunya, on acaba l’itinerari.
FITXA DE LA SORTIDA
ALTERNATIVA 1 (9,2 km): Sitges – Urbanització Quint
Mar - Fondo d’en Pere Joan - Puig d’en Boronet.
ALTERNATIVA 2 (9,6 km): Sitges - Mas d’en Puig - Fondo del Coscó - Cova de Sant Llorenç - Turó de la Fleca Puig d’en Boronet.
ALTERNATIVA 3 (10,6 km): Sitges - Fondo d’en Figueres
- Gafarró - Turó Rodó - Puig d’en Boronet.
RETORN: Puig d’en Boronet - Camí de les Basses - Coll
de la Fita - Sitges
DESNIVELL ACUMULAT: +/- 300 m (per tots els
itineraris)
HORA DE SORTIDA: 8 h
HORA PREVISTA D’ARRIBADA: ENTRE 12 i 13 h

Itinerari:

Mapa Garraf -17 (ICC)

INSCRIPCIONS:
* Patronat Municipal d’Esports de Sitges. Polisportiu Pins Bens.
* Ferran Sports , al C/ Jesús.
* Esports Subur, al Camí de la Fita.
* Intersport Olaria, al carrer Sant Francesc.
* Dietètica Dharani (Mercat Nou Municipal).
* Fins mitja hora abans de la sortida a la mateixa plaça de Catalunya.
El preu de la inscripció és de 4 euros.
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 suspendre
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
acompanyar 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
(Poliesportiu Pins Bens).

Organitza:

Amb el suport i la col.laboració de:

Creu Roja

Uniland
Esports Subur

Fórum Filatélico

Intersport Olaria

Merceria Requena

Dietètica Dharani

Pastisseria Calderón

