
 

El Paraigua, 2009 – 2010 

Parc Natural del Garraf 
 

Desplaçament: cotxes particulars (no hi ha llançadores) o tren. 

                         Distància total anada i tornada: 102 km.  Preu: 8 €, per persona. 

Per qui vingui el dissabte a la tarda o el diumenge, hi ha l’opció 
d’anar i tornar en tren. 

Hostalatge  Hotel SUBUR***  Passeig de la Ribera s/n  08870 Sitges                       
                    Tel.93 894 00 66                    Preu mitja pensió en habitació doble: 49 
€  

http://www.hotelsubur.com/sitgeshotel/cat/index_cat.htm 

El dinar de diumenge serà el dinar de Nadal al restaurant PIC NIC (vegeu informació 
en full a part).   Preu dinar: 25 €    

http://www.restaurantpicnic.com/pic_nic/home.html 

 
Porteu, com sempre, el dinar i esmorzar del dissabte i tot el necessari per anar 
d’excursió i per fer nit. 
 

Etapa núm. 7 –  Dissabte, 12 de desembre de 2009  
Olivella – Puig de la Mola – L’Hospital d’Olesa -  Olivella 

Horaris dissabte 

7:30 h 

 
Estació de Metro PALAU 

REIAL 
Qui surti de Barcelona 

8:50 h 
Carretera BV-2111 km. 15 

Indicació: CAN MONTANER Aparcar, canvi de calçat. 

9:00 h Comença la caminada  

 

Itinerari amb cotxe fins al punt on comença la caminada 

Es pot anar a Olivella per l’interior o per la costa. Nosaltres aconsellem la primera 
opció perquè és la que té més bona oferta per esmorzar en ruta (L’Ordal), no hi ha 
peatges i és molt turística.  

Agafem la A-2 i a la sortida 599 prenem la B-24. A Vallirana es continua per la N-340 
direcció Tarragona; abans d’arribar a Vilafranca s’agafa un trencall a l’esquera, BV-
2415 direcció St. Pere de Ribes. Després trenquem a l’esquerra, BV-2111 direcció 
Olivella. Abans d’arribar-hi, al quilòmetre 15 s’agafa una pista a mà esquerra, amb la 

http://www.hotelsubur.com/sitgeshotel/cat/index_cat.htm
http://www.restaurantpicnic.com/pic_nic/home.html


 

indicació “Can Montaner” i PRC 37. Al cap de 30 metres hi ha una petita explanada 
on hi aparcarem els cotxes. 

Qui prefereixi l’opció costa, pot anar fins a Sitges per l’autopista C-32 o per les 
costes del Garraf, C-31, després cap a St. Pere de Ribes, (on també hi ha la 
possibilitat d’esmorzar) i des d’allà, per la  BV-2111, cap a Olivella. 

 

Itinerari  de l’excursió 

Olivella (200 m), Puig de la Mola (538 m), Pla de les Basses, L’Hospital d’Olesa 
(250 m), Avenc de l’Esquerrà, La Llaureda, Castell d’Olivella (301m), Barret del 
Rector (175 m), Olivella. 

Desnivell acumulat: 651m                                     Temps: 5:30 h, sense comptar 
aturades 

 

Descripció 

S’ha dissenyat un itinerari circular, en forma de vuit, per oferir una imatge àmplia 
del massís. Podrem descobrir un Garraf obert i d’entranyes plenes de forats. Un 
recorregut feréstec, d’una bellesa salvatge, per visitar alguns indrets prou 
característics:   

 Puig de la Mola.- Confluència de tres comarques (l’Alt Penedès, el Baix 
Llobregat i el Garraf), magnífiques vistes sobre totes les direccions.  

 L’Hospital d’Olesa.- Situat al peu de la principal ruta entre Barcelona i les 
terres del sud, va ser el primer lloc on van portar, malat, el rei Pere II, l’any 
1285, abans de ser traslladat a Vilafranca, on va morir. 

 Avenc de l’Esquerrà.- És el més profund del Garraf. Té 236 metres de 
profunditat i la primera caiguda lliure és de 67 metres.  

 El Barret del Rector.- Quatre pedres alçades a l’esquerra del camí que 
algunes veus identifiquen com a formes de dolmen megalític. 

 

Etapa  núm. 8 – Diumenge, 13 de desembre de 2009          
Sitges – Creu de St. Isidre – Ermita de la Trinitat – Sitges      

Horaris diumenge 

 

8:00 h Hotel SUBUR  Esmorzar 

8:45 h Hotel SUBUR Comença la caminada 

14:15 

h 
Restaurant  PIC NIC Dinar de Nadal 

   

Itinerari de l’excursió 

Hotel SUBUR, Polígon industrial “Les Pruelles”, Puig d’en Boronet (317 m), on hi 
ha la Creu de St. Isidre, La penya del llamp (246 m), Ermita de la Trinitat (150 m), 



 

Turó de Sant Antoni (212 m), Balcó de Sitges (130 m), Urbanització Llevantina, 
Sitges.   

    

Desnivell acumulat:   400 m                           Temps: 4:00 h  sense comptar aturades 

Descripció 

Itinerari circular, amb origen i final l’hotel de Sitges on haurem passat la nit. El primer 
i el darrer trams transcorren per inevitables zones urbanes, donades les 
característiques de la sortida. Un tomb per les muntanyes que tanquen Sitges del 
fred i dels vents del nord, i que li confereixen el seu particular microclima. 
Magnífiques vistes sobre Sitges, la seva costa i el massís del Garraf.  

Se sap que el 1375, ja hi havia ermitans a la Trinitat. Quan feia mal temps, tocaven 
a tempesta per convidar a l’oració als fidels. També encenien fogueres que servien 
de far per als vaixells. En dies clars la vista del mar i de la costa nord del Garraf és 
fantàstica. Actualment continua ben conservada, i la façana blanca és molt 
característica. Un petit mirador, a 100 metres de l’ermita, és el lloc apropiat per fer 
les fotografies de rigor. 

 

Responsables de tota la sortida:  Marià Manzano i  Lali Roselló (amb l’inestimable 
ajut de Francesc Garrigós)  

QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS!!  

Per a l'organització dels cotxes i la reserva de places al Hotel  i/o pel dinar del 
diumenge heu de telefonar a la Lali o al Marià (93 218 80 72). També podeu enviar 

un correu electrònic a  lali.rosello@gmail.com abans de dilluns, dia 7 de desembre, 
 a les 10 h. de la nit, ja que el dia 8 és festiu. 

A fi de facilitar la feina a l’organització procureu no avisar el darrer moment i 

eviteu, en la mesura del possible, els canvis d’última hora. Trameteu un 
missatge clar i concís,  tot indicant quin dia o dies vindreu i si podem disposar del 
vostre cotxe. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Menú del sopar del dissabte, 12 

 

Entrants 

Taglioni al nero di seppia 

Xató de Sitges 

 

Segons 

Emperador a la planxa 

Pit de pollastre marinat amb arròs basmati 

 

Postres 

Mini crocanti 

Macedònia de fruita natural 

mailto:lali.rosello@gmail.com

