
Centre Excursionista de Sitges 

15a Caminada Popular 

23 d'octubre de 2011 


Sortida: A les 8h del matí, 

pla<;a de Catalunya (Poble Sec) 




Caminada Popular 2011 

Descripció del recorregut 
El Centre Excursionista de Sitges ha preparat enguany una ca 

minada que recorre la Plana agrícola de Sant Pere de Ribes, 

una fertil extensió de camps de conreu, majoritariament vlnyes, 

passant per la falda del Montgrós i pel nucli de Puigmoltó. La 

volta, for~a planera, fa uns 17 km de recorregut . 



Centre Excurslon sta de Sitges 

Itinerari 
Sortim de la placsa de Catalunya cap al Nord, pel Camí de 

la Fita . A la rotonda de I'entrada del polígon de Les Pruelles 

seguim a l'esquerra, per abandonar l'asfalt i dirigir-nos cap a 

Les Casetes. D' alla, continuem cap al Mas de la Carretera per 

agafar un camí que, a ma esquerra, ens portara cap a la fiera de 

Jafre . Segulm per la llera seca de la riera passanl sota el pont 

de la C- 15 B. Una mica més endavant pujarem per un cam' a 

ma dreta que ens permetra envoltar la urbanltzaCló Can Macia, 

¡que ens conduira cap el Passeig de Circumval ·laCló de R,bes 

Aquest tram urba ens permetra arribar al conjunt medieval de 

Sota Ribes, presidit pel vell Castell de Ribes, tot creuant el pont 

de la Palanca, al costat del pi monumental que II dóna nom o 

En un tram de lIeugera pujada, continuarem tot seguint un tram 

del sender de Gran Recorregut GR-92, passant per la Masieta, 

i dirigint-nos cap a la falda del Montgrós. En arribar a la pista 

asfaltada la seguim cap a I'esquerra, tot passant pel costat de les 

masies de Can Ramon, La Serra i Can Vidal, les dues primeres 

dedicades en l'actualitat a I'elaboració de vi, fins arribar a la 

carretera del Casino (BV- 211 2) . Un cop creuada la carretera¡ 

seguim per un senderó que ens portara¡ per entremig d'un agra

dable bosquet, cap al pintoresc nucli de Puigmoltó. En sortírem 

creuant la carretera BV-2113 per entrar cap al Car~, una gran 



Cam nada Popular iO11 

masia amb ermita adjacent, i arribar a la riera de Ribes, que en

volta I'autodrom de Terramar En arribar a la urbanitzacló de Ro

camar, sortirem a la carretera de Vilanova (C-24óa) pel costat 

del camping Sitges, i travessant amb cura la rotonda presidida 

per una barraca de pedra seca rescatada de I'amblt d'explotació 

d ' una pedrera del Garraf, tornarem per les cases del Sord i la 

Plana de Santa Barbara . Arribarem a la P1a<sa Catalunya pel 

passeig de Ronda . 



Centre Excursionista de Siages 

Fitxa Tecnica 
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Sitges - les Casetes  Riera de Ribes - Can Macia -

Sota Ribes - Can Ramon - la Serra - Puigmoltó -

el CarCi - Rocamar - les Cases del Sort - Sitges 
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A les 8 h., a la pla~a de Catalunya de Sitges 
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Entre les 12 i les 1 3 h I a la pla<sa de Catalunya de Sitges 
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17 km 
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* Ferran Sports, al CI Jesús . 

* Pastisseria Calderon, al Camí de la Fita . 

:;. Intersport Olaria, al carrer Sant Francesc. 

* Dietetica Dharani, al Mercat Nou municipal . 

* Els dijous de 20 a 21 h. al Centre Excursionista de Sitges . Poli

esportiu Pins Bens 

* Fins mitja hora a6ans de la sortida a la mateixa pla~a de Cata lunya . 

El preu de la inscripció és de 4 euros. 



Centre Excursionista de Slages 

* La caminada popular és una marxa de calre no competitiu . 

* L'organització no es fa responsable deis accidents que hi puguin 

haver. 

* El mal temps no sera motiu per la suspensió de la caminada . 

* Malgrat tot, l' organització es reserva el dret de modifica r o suspen 

dre l' activitat per causes de forsa major. 

* Es recomana portar cantimplora que es podra omplir en diver

sos punts del camí. També es recomana portar cal~at comode, 

adaptat a caminar per muntanya . 

* Hi haura un petít equip escombra, que sortlra més tard per 

acompanyar els últims participants, a fi que tots arnbem al final pels 

camins adequats . 

* No hi ha limitació d'edat, pero els menors de 1! anys han 

d"anar acompanyats d'un adult. 

* Hi haura un refrigeri pel camí amb coca í moscatel! i punts amb 

aigua . A I'arribada tindrem un aperitlu per ta l de recuperar forces . 

* No deixeu cap mena de brossa pel camí, recolliu -I a fi ns I'arribada . 

* Es recomana, per evitar-los molestia, no portar animals com gOS50S . 

* Telefon : 93 894 39 59 (Xavl Massana) 



Organitza: 

Centre Excursínnisla de Sitg('s 

Amb el suport i la col.laboracló de: 

Ajunlament de Sitges 

Federació d'EntitatsJ E)(cursionistes de Catalunva
FEEC kderncio Collollana d'Alplnlsme ¡ Eu"láda 

ase Ferran Sports 

exCatalunyaCalxa 
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Intersport Olaria • Bar El Racone' • Santiveri 

Merceria Requena • Pastisseria Calderón 

Xarcuteria Fontanals • Dlstrlbucions Adell 


CAPPO ELLAS· Dietelica Dharani • Isabel Requena 

Comissió de Festes Poble Sec • Autoescola Garraf 



