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Caminada Popular 2008. Centre Excursionista de Sitges

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT
El Centre Excursionista de Sitges proposa per la Caminada Popular del

2008 un tomb sense excessiu desnivell que, després de passejar tot el
frontal marítim de la suau badia on Sitges s’aboca al mar, recorre la part

més septentrional del terme, ascendint a Miralpeix. Finalment, després
de vorejar Can Pei, on es podrà contemplar la cabana de pedra seca

trasllada del Garraf a una rotonda, tornarem al punt de partida gairebé
resseguint en bona part el límit dels termes municipals de Sitges i Sant

Pere de Ribes.
La ruta recorre un bon tram del GR 92 – Mediterrani, que uneix Portbou
amb Ulldecona, ben bé des de la sortida de la ruta fins que s’endinsa als

Colls.

ITINERARI

Sortim, com sempre, de la plaça Catalunya, però aquesta vegada en direcció al mar, pel

Camí de la Fita. Creuat el Camí dels Capellans, passem pel carrer del Sol, l’avinguda de

les Flors, i el pas sota la via de les antigues barreres, des d’on ens acostarem al nucli antic

de Sitges pel carrer de les Ànimes i el carrer Sant Sebastià. D’aquí, passarem pel Racó de

la Calma, eix neuràlgic dels museus de Sitges,

Dos museus i un Palau ocupen els edificis de banda i banda del Racó de la Calma. El

Cau Ferrat, antiga casa de pescadors comprada per Santiago Rusiñol, va ser el primer

nucli d’atracció de cultura de l’indret. Uns anys més tard, un milionari nord-americà,

Charles Deering, es va quedar amb unes edificacions i amb l’antic Hospital de Sant

Joan Baptista, que va ser traslladat a la seva ubicació actual. Miquel Utrillo va dirigir

el projecte, amb peces portades d’arreu, i d’altres, com els capitells de Pere Jou, fetes

in situ. La història d’amor de Deering amb Sitges va acabar abruptament i avui, la part

de mar de l’edifici acull el Museu Maricel de Mar, amb la col·lecció del doctor Jesús

Pérez Rosales i la pinacoteca municipal, a més de les oficines del Consorci del Patrimoni
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Penyasegats als Colls

de Sitges. El Palau

Maricel, a la banda

de terra, és llogat per

congressos i actes, tot

i que hi ha projectat

un ambiciós centre

d’interpretació. Són

espectaculars els seus

salons d’Or i Blau,

així com les terrasses.

El Racó de la Calma ens obra pas cap el Baluard i, deixant enrera la parròquia de Sant

Bartomeu i Santa Tecla, baixarem les escales de la Punta. Davant ens queden els dos

quilòmetres i mig de platges de Sitges, tallades per uns espigons construïts per evitar la

pèrdua de sorra. Fa molts anys, però, que hi ha previst un nou projecte d’estabilització

de les platges, que de moment, no ha sortit del paper.

A la Fragata començarem el llarg recorregut del passeig de la Ribera, primer, i passeig

Marítim, després, probablement les rajoles més trepitjades de Sitges. Al final, a l’alçada

de hotel Terramar, hereu d’una històrica construcció enderrocada per sorpresa fa uns

anys, girarem cap a l’interior, pel carrer de J.V. Foix, i entrarem al Parc de Terramar,

hereus d’uns originals jardins de fa un segle. Al final del Parc trobarem la carretera del

Golf, molt transitada les nits estivals pels usuaris de la discoteca l’Atlàntida. La carretera

travessa la riera de Ribes, que desemboca uns metres més endavant, i deixa a banda i

banda les instal·lacions del Club de Golf Terramar.

Arribats a la discoteca, allotjada en les instal·lacions d’una antiga caserna de Carrabiners,

que des d’aquí vigilaven el contraban, deixem per fi l’asfalt i comencem a pujar cap a la

zona de les Coves, anomenada així en virtut de les nombroses cavitats que solquen els
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Ermita de la Mare de Deu de Gràcia

penya-segats. En una d’elles, la cova

del Gegant, es van trobar els anys 50

restes prehistòriques. El camí és

transitat en l’actualitat per

estiuejants a la cerca de la platja

nudista de l’Home Mort. A dalt de tot

del primer penya-segat, girem a la

dreta, per passar sobre les vies del

tren i ascendir cap a un bosquet proper.

El sender acaba baixant, i desemboca

en l’inici del camí dels Colls, que va

patir fa un temps una profunda

netejada que gairebé va doblar la seva

amplada.

Recorrerem el Camí dels Colls durant 500 metres, fins trobar un sender que, a la dreta,

s’interna en el bosc. La pujada, suau, ens acosta a la visió de Mas Pasqualí, darrera masia

del terme municipal, tot i que va girant, per començar a pujar cap a Miralpeix. Una no

molt llarga ascensió ens deixa al cim del principal turó de l’oest de Sitges, coronat per

una antic far d’aviació. Uns metres per sota, trobarem les malmeses parets de l’antiga

ermita de la Mare de Déu de Gràcia, on antigament s’hi feia un aplec. El turó també està

coronat per les restes d’un poblat iber. Un sender fressat ens servirà per baixar fins la

rotonda on comença la urbanització Camí de Can Girona.

Seguim per la via que separa el càmping del camp de golf, per travessar el nou pont que

creua la riera de Ribes. El vial ens deixa a una rotonda de la carretera de Sitges a Vilanova

i la Geltrú, just abans de la recta de la Mata, dominada per una barraca de pedra seca

traslladada des del massís del Garraf. Deixant a la dreta el nou barri de Can Pei, comencem

a pujar per buscar el camí que circula bosc de Can Bruguera, fronterer entre els termes
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Camí de Santa Bàrbara

municipals de Sitges i Sant Pere de

Ribes. Seguirem el camí 250 metres,

fins girar a l’esquerra, on un corriol

ens acostarà a la pista de l’autòdrom

a carretera de Sitges a Sant Pere de

Ribes, a l’alçada de la masia de Can

Bruguera. Travessem la carretera,

passem per les Torres, creuem per

sota l’autopista C-32, i acabem a les

Casetes, on girem a la dreta per un

sender que, en pujada, ens torna a

acostar a Sitges, sempre paral·lels a

l’autopista. Passat un bosquet, ens

trobarem amb els vials del polígon de

les Pruelles. Baixem fins la rotonda

d’entrada, que seguim a la dreta, per
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RECORREGUT: PLAÇA CATALUNYA  – CAMÍ DE LA FITA - CARRER SANT

SEBASTIÀ - RACÓ DE LA CALMA- PASSEIG MARÍTIM - PUNTA DE LES

COVES - CAMÍ DELS COLLS - MIRALPEIX - CAN PEI - CAMÍ DE SANTA

BÀRBARA - LES CASETES - CAMÍ DE MAS ALBA - CAMÍ DE LA FITA -

PLAÇA CATALUNYA

DISTÀNCIA I DESNIVELL ACUMULAT: 16 quilòmetres i 250 metres.

HORA DE SORTIDA: 8 h, de la plaça Catalunya

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

trobar-nos davant l’institut Joan Ramon Benaprés amb el Camí de la Fita, que ens

conduirà al punt d’origen.
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Itinerari i desnivell:



INSCRIPCIONS:

* Ferran Sports, al C/ Jesús.
* Pastisseria Calderon, al Camí de la Fita.
* Intersport Olaria, al carrer Sant Francesc.
* Els dijous de 20 a 21 h. al Centre Excursionista de Sitges. Poliesportiu
Pins Bens.
* 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).



Pastisseria Calderón

Xarcuteria Fontanals
Distribución Adell
CAPPO ELLAS

Organitza:

Amb el suport i la col.laboració de:

Intersport Olaria

Pistoia Import Plant
Merceria Requena

Sant Pere de Ribes


