
SANT MIQUEL D’OLÈRDOLA
Pels boscos i vinyes del Penedès

Diumenge 26 de març de 2017

Aproximació en cotxes particulars: Sortirem de Sarrià per la Ronda de Dalt, direcció Llobregat,
fins la sortida d’Esplugues direcció Lleida A2 i Tarragona A7. Seguirem direcció Lleida – Tarragona fins
agafar l’AP7, passar el peatge de Martorell i, ja dins el Penedès, sortir de l’autopista per la sortida 29
Vilafranca C(entre). Passat el peatge de sortida trobarem una rotonda i agafarem la tercera sortida
que indica C15 St.  Miquel O(lèrdola),  Vilanova i  la G(eltrú),  Sitges. Passarem una nova rotonda i
seguirem direcció Vilanova i la Geltrú fins la sortida 11, del poble i castell de St. Miquel d’Olèrdola. Tot
just passada la sortida indicarà el poble a l’esquerra (Moja a la dreta). Al cap d’una estona entraren al
poble. Aparcaren a la mateixa carretera, ara transformada en carrer.

Recorregut a peu: L’itinerari  travessa una carretera,  d’anada i  de tornada,  per  la  qual  s’ha de
caminar  una estona. A més, la sortida i la tornada a St. Miquel d’Olèrdola es fan travessant un pont
sobre la carretera que te rotondes a banda i banda, que fan delicat el pas de caminaires. Caldrà,
doncs, estar atents al trànsit.  
Agafarem la  pista  asfaltada  que  en  una  pujada  intensa  ens  portarà  al  poblet  de  Viladellops,  on
esmorzarem. Prendrem una pista de muntanya que careneja enmig de boscos fins a la urbanització de
Can Trabal i des d’allí, en una altra intensa pujada, ens enfilarem fins la Penya del Papiol. En aquest
cim gaudirem d’una magnífica vista sobre el Penedès. Baixarem per l’altre vessant per iniciar el retorn
enmig de vinyes tot passant pel veïnat de Can Torres i la casa de Fontallada fins retrobar la carretera.
Després d’un tram de 400m agafarem una nova pista que passarà a la llunyania de la magnífica masia
de Caves Torreblanca i prop d’altres cases igualment esplèndides. Finalment tornarem a travessar les
rotondes i el pont sobre la carretera en el darrer punt que caldrà vigilar el trànsit abans de tornat a
entrar a Sant. Miquel d’Olèrdola.
Distància: 12 Km. Desnivell: 330m.
Horari: Trobada a la plaça de Sarrià a les 7,45h per sortir a les 8h. Retorn a Sarrià a les 14h
Requeriments de la sortida: Aigua, esmorzar, roba i calçat adequats, barret i crema solar
Cal inscripció prèvia i consultar les condicions d’assegurança.
Cal comunicar si es disposa de cotxe i es poden oferir places o si se’n necessita. Qui necessiti lloc en
un cotxe haurà d’abonar 7€ al conductor.
Per a més informació i inscripcions:
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