
 

El Paraigua, 2012 – 2013 

Parc d’Olèrdola i Parc del Foix                          
Itinerari amb cotxe fins al punt on comença la caminada 

 Es pot anar a Sant Miquel d’Olèrdola per la N-340 o per l’autopista AP-7. Nosaltres 
aconsellem la primera opció perquè és la que té més bona oferta per esmorzar en ruta (per exemple: 
Cal Pelegrí, L’Ordal), no hi ha peatges i és molt turística.  

               Des de Barcelona, (Palau Reial) prenem l’autopista B-23, ens incorporem a la A-2, direcció 
Lleida / Tarragona i a la sortida 599 seguim per la B-24. A Vallirana continuem per la N -340 direcció 
Tarragona. Just abans d’entrar a Vilafranca, prenem la C-15 direcció Vilanova i la Geltrú. Sortim 
(gairebé de seguida) per la sortida 11 i entrem al poble de Sant Miquel d’Olèrdola, que queda darrere 
una gasolinera. En arribar al restaurant “La Casa del Conill”, ja es pot aparcar al gran aparcament que 
hi ha al davant . Obren a les 8:00 del matí i s’hi pot esmorzar . 

                Per qui prefereixi l’opció autopista, després de la B-23, seguir per la AP-2 i  continuar per la 
AP-7. A la sortida 29 agafar la C-15, i la resta ja és com l’opció anterior. (Peatge: 3,70 €) 

 Distància total anada i tornada: 140 km.    Preu: 10 €, per persona. 
Porteu, com sempre, el dinar i esmorzar del dissabte i tot el necessari per anar d’excursió i per fer 
nit. 
 

Dissabte, 15 de desembre de 2012       Parc d’Olèrdola 

Horaris dissabte 

7:30 h 

 
Estació de Metro  

PALAU REIAL 
Qui surti de Barcelona 

9:00 h 
Sant Miquel d’Olèrdola 

(Havent esmorzat) Comença la caminada 

Itinerari  de l’excursió: 

Sant Miquel d’Olèrdola - Castell d’Olèrdola – Daltmar - Puig de l’Àliga (465m) – Pujol de la 
Romegosa – Coll Blanc – Puig Rodó – Turó de la Sanabra – Les cases de la Vall – Fondo de la Vall - 
Sant Miquel d’Olèrdola 

Distància amb altures: 15.4 km 

Desnivell acumulat: 471 m 

Temps:  5:30 h, sense comptar aturades 

Descripció: S’ha dissenyat un itinerari circular, per corriols, pistes i els característics fondos de la 
zona. El principal atractiu de la sortida és, d’una banda el conjunt monumental d’Olèrdola, bressol 
de les primeres arrels històriques de la comarca i talaia natural entre la plana del Penedès i la costa 
i, de l’altra, l’ascens a al Puig de l’Àliga, des del qual, si el temps acompanya, s’albira una esplèndida 
vista i força completa de tot el parc. 

Hostalatge i dinar del diumenge:   

 Hotel  Don Pelayo. Av. Mossèn Cinto Verdaguer, 58-62  43720 L’Arboç del Penedès 977 16 70 
81   http://www.donpelayohotel.com/   Preu pensió completa: 60 €/persona 

El dinar del diumenge serà el “Dinar de Nadal” al mateix Hotel Don Pelayo, amb torrons i cava.    

Preu dinar: 20 €    

http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3636340
http://www.donpelayohotel.com/


 

Itinerari amb cotxe fins a l’hotel 

 En sortir de Sant Miquel d’Olèrdola ens incorporem a la C-15, direcció Vilafranca del Penedès. 
A la rotonda, prenem la N - 340 direcció el Vendrell i Tarragona fins a l’Arboç. Havent passat la 
rotonda de “la puntaire”, l’hotel es troba al segon carrer a mà dreta. Aproximadament, 20 minuts. 

 

Diumenge, 16 de desembre de 2012         Parc del Foix     

Horaris diumenge 

8:30 h Hotel Don Pelayo  Esmorzar 

9:15 h Sortida de L’Arboç Portar l’equipatge al cotxe 

9:30 h Torrelletes 
Aparcar, canvi de calçat . Comença la 
caminada 

14:00h Hotel Don Pelayo Dinar de Nadal 

Itinerari amb cotxe fins al punt on comença la caminada 

Anar fins a la rotonda de “la puntaire” i prendre la TP-2115 direcció  Castellet. A l’encreuament, girar 
a l’esquerra per la BV-2117 fins a Torrelletes. Seguir fins al final de poble, al carrer del Pou. 
Aproximadament, 6 minuts. 

 

Itinerari de l’excursió 

Torrelletes – Fondo de la Bovera – Turó de les Tres Partions (435 m) – Fondo de Cal Deus – Cal 
Cassanyes – Cal Balaguer – Torrelletes  

Distància amb altures: 10.55 km 

Desnivell acumulat: 417 m 

Temps: 3:30 h sense comptar aturades 

Descripció:  Itinerari circular, amb origen i final a Torrelletes. Poc després de sortir del poble, passem 
per sobre d’unes llenques de pedra força llargues, on veiem marcades les roderes dels carros que 
circulaven per aquest camí carreter. Seguirem per les balmes de la Bovera i  ens enfilarem al Turó de 
les Tres Partions, límit de les tres comarques, Alt i Baix Penedès i Baix Camp. Des d’allà iniciarem el 
retorn a Torrelletes. 

 

 

Responsables de tota la sortida:  Marià Manzano i Lali Roselló (amb l’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 d’enviar 
un correu electrònic a lali.rosello@gmail.com abans de dimarts, dia 11 de desembre,  a les 10 h. de la 
nit. (També podeu de telefonar al 93 218 80 72). 

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. 

http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3636360
mailto:lali.rosello@gmail.com

