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Caminada Popular 2007. Centre Excursionista de Sitges

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT

El Centre Excursionista de Sitges proposa per la Caminada Popular

d’enguany conèixer la nova Font de les Basses, una nova construcció

bastida molt a prop del camí que uneix Sitges amb l’ermita de la Trinitat.

Aquesta font substituirà en les funcions de punt d’aigua la històrica font

de Montseva, que d’aquí a un temps desapareixerà, en estar dintre de

l’àmbit d’explotació de la pedrera de Vallcarca. L’empresa explotadora

de la instal·lació va oferir, ja fa un temps, la possibilitat de cercar un lloc

per fer una nova font en la seva propietat, però fora de l’àmbit

d’explotació. Es va triar la corba just abans de les Basses en reunir dues

característiques: un aqüífer subterrani, i estar propera a un lloc de pas

d’excursionistes.

Per acostar-nos-hi, farem un tomb cap a la Plana Est, l’inici de la nova

àrea d’expansió de Sitges, i per la Creu de Ribes i el bosc de Can

Bruguera, ens acostarem a les Torres, les Casetes, i la urbanització Mas

Alba, des d’on pujarem cap el coll de la Fita. D’allà, anirem a la Font pel

Gafarró, i tornarem a Sitges per la pista de la Fita.

ITINERARI

Sortim, com sempre, de la plaça Catalunya, en direcció oest, seguint cap a la

plaça de Sant Joan i l’avinguda de Ronda. En arribar a la carretera, la creuarem,

i baixarem cap a la rotonda entre el passeig de Vilafranca i el camí dels Capellans.

Anirem a la dreta, vorejant pel nord el pla parcial en desenvolupament de la

Plana Est, i deixant a l’esquerra un altre pla de futur desenvolupament, Santa

Bàrbara Est. En arribar al «Llapis», l’escultura que marca la rotonda entre

Camí dels Capellans i Avinguda Sofia, seguirem per la dreta, pel que resta de

l’històric caminet de Santa Bàrbara, que sortia de la plaça d’Espanya. A una
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La Creu de Ribes

de les finques de la dreta, veurem

l’ermita de Santa Bàrbara, que

dóna nom a l’indret. El Camí ens

deixarà a la recentment

restaurada Creu de Ribes, que

pels ribetans és de Sitges, ja que

marca el límit de terme entre els

dos municipis. Vorejarem la

urbanització, fins trobar el

caminet que careneja per sobre

del bosc de Can Burguera, just

pel límit de terme. En breu,

seguirem un senderó que, pel mig

del bosc, i ja en terme de Sant

Pere de Ribes, ens mena a la pista

que porta fins l’autódrom i la

masia del Clot dels Frares. Nosaltres la seguirem a la dreta, i deixem a l’esquerra

Can Baró de la Cabreta, i Can Bruguera, abans de creuar la carretera B-211. A

l’altra banda, voregem per l’oest la urbanització Vallpineda, i arribem a les

Torres, on unes bodegues ribetanes deixen escapar olors del Penedès en

període de verema.

La pista volta Can Miret de les Torres, passa sota l’autopista C-32, i entremig

de camps ens condueix a les Casetes d’en Portacreu. Arribats a la masia,

seguim un camí que baixa a l’esquerra, fins a una riera. Girem a la dreta, i

comencem a remuntar el fondo que ens condueix, ràpidament, a la urbanització

Mas Alba, que ha vist fa poc arranjats bona part dels seus espais urbans.

Arribats a l’avinguda de Mas Alba anirem a buscar un caminet, que condueix

a les Casetes d’en Portacreu. Arribats a la masia, seguim un camí que baixa a
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La Font de les Basses, encara en construcció

Les Torres

l’esquerra, fins a una

riera. Girem a la dreta,

i comencem a

remuntar el fondo que

ens condueix,

ràpidament, a la

urbanització Mas

Alba, que ha vist fa

poc arranjats bona

part dels seus espais

urbans.  Arribats a

l’avinguda de Mas

Alba anirem a buscar un caminet, que condueix al Maset d’en Quadres, i que

acaba al camí asfaltat de Mas Alba, que puja fins al collet de la Fita.

Arribats al coll, creuarem recte, i seguirem pujant pel camí del Gafarró, fins

arribar a aquest punt de reunió d’un grup d’Amics del Garraf. En breu, trobarem

una cruïlla, i

seguirem a

l’esquerra, per baixar,

per la vora d’un

camp de conreu, fins

la pista de la Trinitat.

La seguim a la dreta,

fins una altra cruïlla

propera, i anem a

l’esquerra, de nou,

en direcció a les

Basses. Una mica
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més endavant, just a una corba, trobarem la nova instal·lació de la Font de les

Basses.

La nova font de les Basses imita en el seu exterior una cabana de pedra

seca, de les que tant n’hi ha al Garraf. A dintre, una estructura metàl·lica

rep l’aigua d’un dipòsit, alimentat per un aqüífer subterrani que rep el

nom a l’indret proper: les Basses.

Per tornar, seguirem la pista per on hem vingut, però a l’alçada del camp on

ens hi hem incorporat, prosseguirem recte fins que, a l’alçada del restaurat

abocador de la Fita, trobem la pista principal de la Fita. La seguirem a l’esquerra,

per baixar, passar la cruïlla que ve de Mas Alba, i baixar, amb algun tram

formigonat cap a Sitges. A l’inici del descens, podem triar estalviar-nos una

gran marrada de la pista per una drecera. La pista gira a la dreta, i entra al

polígon comercial del Camí de Mas Alba, per desembocar, davant de l’institut

Joan Ramon Benaprès, en el Camí de la Fita. Només ens resten algunes cruïlles

per arribar a la plaça Catalunya, punt d’origen de la nostra excursió.

ITINERARI

RECORREGUT: PLAÇA CATALUNYA  – CREU DE RIBES – CAN
BRUGUERA – LES TORRES – LES CASETES – MAS ALBA –
COLLET DE LA FITA – EL GAFARRÓ – FONT DE LES BASSES
– CAMÍ DE LA FITA - SITGES

DISTÀNCIA I DESNIVELL ACUMULAT: 15 quilòmetres i 350
metres.

HORA DE SORTIDA: 8 h, de la plaça Catalunya

HORA D’ARRIBADA: Sobre les 13 h, a la plaça Catalunya.



Mapa Alpina Garraf

Itinerari i desnivell:



INSCRIPCIONS:

* Regidoria 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.
* 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.
∗ 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. També es recomana portar calçat cómode , adaptat
a caminar per muntanya.

∗ 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).



Bombers Voluntaris de Sitges

Pistoia Import Plant

Merceria Requena

Pastisseria Calderón

Organitza:

Amb el suport i la col.laboració de:

Esports Subur

Intersport Olaria


