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ESQUEMA DE LA RUTA

VALORS NATURALS
Paisatge, vinyes, ocells,
camps de blat, arbredes,
olors, natura… passejades
per posar en marxa
tots els sentits.

Descripció de l’itinerari
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Residència
MARE RÀFOLS

L’itinerari transcorre des de la plana
penedesenca fins als darrers contraforts
del massís del Garraf. A la plana, trobareu
vinyes, conreus de secà i alguns horts.
A la zona muntanyosa, comunitats vegetals
com la brolla calcícola arbrada (dominada,
en l’estrat arbori, pel pi blanc) i, en les zones
amb menor gruix de sòl, les bosquines
i la màquia de garric, llentiscle i margalló.
L’accentuada sequera estival i la baixa
capacitat de retenció d’aigua dels sòls calcaris
condicionen la vegetació: veureu que
hi predominen les plantes de fulla petita
i dura, adaptades a viure en ambients secs
i sòls pobres. Les brolles calcícoles arbrades
són comunitats dels primers estadis de la
successió. Els incendis forestals i l’antiga
ocupació agrícola expliquen aquest fet.
Si bé ara només trobem vinyes a les parts
més planes, anys enrere, quan el cultiu
de la vinya no estava tan mecanitzat, els
bancals de pedra seca permetien que la vinya
es cultivés a les zones més muntanyoses.
Al Parc d’Olèrdola, destaca la fauna rupícola
(associada a les roques) que s’hi pot veure,
i principalment els ocells, com ara l’àliga
cuabarrada o la merla roquera. Altres ocells
que es poden observar són el xoriguer,
la perdiu roja o el cucut, que crien en aquest
espai.

GARRIC
(Quercus coccifera)

Durada
Vilafranca - conjunt monumental: 2 h
Circuit complet (anada i tornada): 4 h
Desnivell
Vilafranca - Castell d’Olèrdola: 104 m
Acumulat: 312 m

LLENTISCLE
(Pistacia lentiscus)

Fitxa
tècnica

Aspectes d’interès
Residència Mare Ràfols
Pi de la Serreta
Sant Sepulcre
Parc Natural d’Olèrdola
Conjunt monumental d’Olèrdola
Vista panoràmica des del Castell d’Olèrdola
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MARGALLÓ
(Chamaerops humilis)

Ajuntament
d’Olèrdola

ROMANÍ
(Rosmarinus officinalis)

connecta 2009

1h 45’

ESTEPA BLANCA
(Cistus albidus)
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Conjunt Monumental
d’OLÈRDOLA
(319 m)
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Sortiu de l’estació de tren de Vilafranca (1) i preneu els
carrers del Comerç i de la Mare Ràfols fins a creuar la N-340.
Seguiu pel camí de la Serreta o del Sepulcre, passareu pels
jardins posteriors de la Residència Mare Ràfols (2)
i creuareu la riera de l’Adoberia o de Santa Digna. Seguiu
recte fins a passar pel pont de l’autopista. El camí s’enfila
cap a la Serreta, una zona boscosa amb algunes cases.
Observeu el Pi de la Serreta, un gran exemplar de Pinus
halepensis de 14 m d’alçada i d’un tronc de més de 360 cm
de perímetre (3).
A la bifurcació propera agafeu el camí asfaltat de l’esquerre
fins a trobar la carretera secundària que va a Sant Pere
Molanta (camí de Rossend Montané). Gireu a la dreta
i camineu uns metres per la carretera cap al poble de Sant
Miquel d’Olèrdola, que es veu al fons. Al cap d’uns 100m
agafeu el camí a l’esquerra que indica “Masia Torreblanca”.
A pocs metres i a la dreta, preneu un camí més estret
i encimentat que descendeix entre vinyes i algunes masies,
la més destacada de les quals és la del Sant Sepulcre (4).
És una masia d’estil eclèctic que conserva al costat una
capella romànica del segle XI de planta circular i de gran
valor històric i arquitectònic.
Després, el camí s’estreny i passa enmig de dues parets fins
a un altre camí que voreja la riera del Ferreny. Aquí cal girar
a la dreta pel camí encimentat i sempre paral·lel a la riera,
fins a creuar el pont de la C-15 per arribar a Sant Miquel
d’Olèrdola (5). Al poble, agafeu el carrer de Fontanilles
i seguiu pel camí que surt a mà dreta. Al cap d’uns metres,
gireu a l’esquerra en direcció a la riera de Vilafranca (6).
Continueu recte, en direcció a la muntanya que es veu
al davant i paral·lels a la riera (veureu el cementiri de Sant
Miquel).
Arribareu a un camí ample i senyalitzat com a GR 92-3,
gireu a la dreta. Seguint les indicacions d’aquest GR
arribareu al conjunt monumental d’Olèrdola (10).
Abans, però, passareu a prop d’un antic forn de calç (7),
de la font de Fontanilles (8) i de la font de l’Alba (9).
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Riera de Vilafranca
Antic forn de calç
Font de Fontanilles
Font de l’Alba
Conjunt monumental
d’Olèrdola

Estació del tren
Residència Mare Ràfols
Pi de la Serreta
Sant Sepulcre
Sant Miquel d’Olèrdola
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Sentit de la marxa
Altres camins
Carretera
Límits del Parc d’Olèrdola
Ermita
Àrea de pícnic
Font

Punt d’informació

Camí del fondo de la Seguera

Camí d’en Rossend Montané

Camí de la Pedrera

Camí de la Serreta
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