
A.E. Talaia GMF20131215_033 

D’OLIVELLA al CASTELL VELL 
(per posar el pessebre del GMeF) 

i SANTA SUSANNA 
 

 Olivella - Can Muntaner - barret  i font del 
Rector - Castell Vell  o Castellot - Mas 

Vendrell - Can Muntaner - Olivella 
Ruta complementària: 

des del mas Vendrell - Santa Susanna - riera de Begues - Can Muntaner - Olivella 
 

Data: DIUMENGE 15 DE DESEMBRE DE 2013 

Desplaçament: AMB COTXES PARTICULARS 

Lloc de sortida: 
PLAÇA DE L’ESTACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

Coordinadors de la sortida: 
Blai Poch i Marta Franco (tel. 607845854)  

 

                           

 

 

Horaris previstos: 

08.00 h - Concentració a la plaça de l’Estació. 

08.15 h - Sortida cap a Olivella. 

08.45 h - Arribada a Olivella. 

09.00 h - Inici de l’excursió. 

10.15 h – Castell Vell. Esmorzar i instal·lació del pessebre. 

11.30 h – Tornada cap a Olivella per Mas Vendrell. 

13.15 h – Arribada a Olivella i retorn a Vilanova. 

 

Horari ruta complementària fins a Santa Susanna: 

11.30 h – Tornada cap a Olivella per Mas Vendrell (ídem ruta pessebre). 

11.45 h – Separació del grups. 

12.15 h – Arribada a Santa Susanna. 

12.30 h – Tornada cap a Olivella pel fondo de la riera de Begues. 

14.15 h – Arribada a Olivella i retorn a Vilanova. 
 



 

Com arribar a Olivella (punt d’inici): 

Sortir de Vilanova per la carretera C-31, en direcció a Sitges. Un cop a la C-32 sortirem a la sortida 28 Sant 
Pere de Ribes Est, i seguirem en direcció a Vilafranca del Penedès (C-15B) fins a l’enllaç cap a Olivella per la 
carretera B-211. Tot just arribar a Olivella, ens desviarem a la dreta per un primer carrer que ens porta cap 
a una àmplia esplanada d’aparcament al peu del nucli vell d'Olivella (distància des de Vilanova: 20 km aprox). 

 

Resum de l’itinerari: 

Olivella (pàrquing) - Can Muntaner - Barret del Rector - Font del Rector - Castell Vell o Castellot - Mas 
Vendrell - Cova de Can Muntaner - Can Muntaner - Olivella. 
Opció pessebre (ruta color carabassa): Longitud: 6,4 km aprox. Desnivell: 154 m. Horari: 4.15 hores aprox. 
Dificultat: baixa. 

Itinerari complementari: des de Mas Vendrell - Santa Susanna - Fondo de la riera de Begues - Cova de Can 
Muntaner - Can Muntaner - Olivella. 
Opció fins Santa Susanna (ruta complementària color blau fosc): Longitud: 9,5 km aprox. Desnivell: 154 m. 
Horari: 5.15 hores aprox. Dificultat: baixa. 

Dificultats que hi poden haver i altres qüestions a tenir en compte:  

Recordar que estarem caminant per dins de l’espai protegit del Parc Natural de Garraf, i que cal tenir cura 
de la seva riquesa natural, agrícola i arquitectònica. 

Tot i considerar aquesta sortida de baixa dificultat, cal posar atenció en alguns trams de descens sobretot 
si hi ha humitat en el sòl. 

L’entorn del Castell Vell i de Santa Susanna és força freqüentat per ciclistes. Indicar també que 
puntualment anirem per curts trams de la carretera B-211 d’accés a Olivella. Caldrà estar-hi atents. 

En arribar al cim del Castell Vell o Castellot (304 m), ens entretindrem tot confeccionant un pessebre amb 
les figuretes fetes amb pedres del Montsant pintades pels infants fa pocs dies a la seu de la Talaia. 

Hem previst fer algunes parades de REAGRUPAMENT. Cal que tothom les respecti per al benefici del grup. 
Els adults responsables dels menors hauran de vetllar per la seva seguretat. No es pot córrer durant el 
trajecte. Els menors no han de passar al davant de la persona que se situarà al capdavant i que farà el 
guiatge de l’itinerari. Vetlleu-ho, si us plau. 

Material necessari (què cal portar): 

Menjar: Caldrà portar l’esmorzar i quelcom per picar durant el trajecte. Esmorzarem abans de començar a 
muntar el pessebre al voltant del Castell Vell d’Olivella.  

Aigua: Tot i trobar la font del Rector en el tram inicial del recorregut, per qüestió de potabilitat, cal 
considerar que NO hi ha punts d’aigua durant tot l’itinerari. 

Roba d’abric:  Estarem a ple hivern, i cal preveure que tot i que el dia pugui ser assolellat l’ambient sigui 
fred i humit. Convindrà portar roba d’abric (anorac, gorro, guants, buf,...) i un impermeable per si fa vent o 
plou.  

Calçat adequat: Botes de muntanya (IMPORTANT), si pot ser de mitja canya per evitar refredaments i 
torçades de peu. 

Documentació: Targeta federativa, document d’identitat, targeta sanitària, etc. 

Opcional:  Prismàtics per gaudir de les vistes panoràmiques. 

 



 

Descripció de l’itinerari: 

Bona part de l’itinerari forma part del tram inicial de la XXXIX Marxa Social d’Orientació per Descripció de l’any 1997 
i revisat sobre el terreny durant el passat mes de novembre. 

Olivella (180 m aprox). Situats a l’esplanada de l’aparcament, la travessem en diagonal cap 
a l’esquerra en direcció a un pal indicador de senders, i torcem cap a la dreta per un camí 
carreter que segueix per dins el bosc de pins, quedant vinyes i el nucli d’Olivella a la nostra 
dreta. Anem trobant fites amb senyalització de color carabassa “Camí antic d’Olivella”, i en 
un punt deixem el camí per agafar un corriol força baixador que ens porta a creuar la 
carretera B-211 a l’alçada de la masia de Can Duran i a tocar de la riera de Begues. 
Seguirem a la dreta breument per camí paral·lel a la carretera i també per aquesta 
(ATENCIÓ!) fins a trobar de seguit l’inici d’una ampla pista, a la nostra esquerra, amb la 
indicació PR C-37 Mas Muntaner. 

Mas Muntaner (160 m aprox). Seguim per la pista, a tocar de la masia de Can Muntaner 
(datada del 1681), i guanyant alçada suaument. Poc abans de trobar un rètol del Parc Natural del Garraf, podem 
veure a la nostra esquerra la cova de Can Muntaner al fons de la riera de Begues (suggerim baixar-hi a la tornada). 
Seguim per la pista, i davant nostre podem ja visualitzar el turó amb la torre rodona del Castell Vell o Castellot 
d’Olivella. Passem una tanca amb cadena que impedeix l’accés de vehicles i, en una bifurcació de camins, deixem la 
pista per agafar un camí a la nostra dreta amb la senyalització de PR C-37 Barret del Rector. Poc després agafem un 
camí pujador, tot deixant els senyals del PR, per seguir ara les indicacions blanques i verdes del Camí del Castell Vell. 
De seguit trobem a la nostra dreta el Barret del Rector. 

Barret del Rector (200 m aprox). (REAGRUPAMENT) Del relat complementari de la Marxa 
Social del 1997: “Són quatre grans pedres agrupades col·locades sobre d’un rocallís, d’on 
s’exclou la possibilitat de formació natural. Es creu que tant pot representar un monument 
megalític com una fita de propietat o jurisdicció. Sigui el que sigui, és un dels monuments 
més enigmàtics de la comarca. La primera notícia documentada d’aquesta antigalla és de 
l’any 1820: “lo barret del Rectó”. Des d’aleshores, totes les referències el vinculen a un límit 
de propietat.” 

En aquest punt, podem seguir camí amunt o bé enfilar per un corriol que s’inicia junt al 
conjunt de pedres. Ambdues vies ens porten fins a la font del Rector, un tram més amunt, 

indret acollidor on destaquen dues petites basses.  

Recuperem el camí i seguim pujant fins arribar a un collet, a on agafem un corriol pujador a mà esquerra que ens 
porta a trobar primer les restes de l’església Vella de Sant Pere i ja finalment i en el cim del turó el Castell Vell 
d’Olivella o Castellot. 

El relat complementari de la Marxa de l’any 97 al respecte de les dues 
edificacions comenta: 

“L’església Vella de Sant Pere va ser denominada així en el moment que 
s’alça la nova del poble actual, vers el segle XV. Sant Pere és un edifici 
romànic d’una sola nau amb absis semicircular llis i porta a la façana de 
migdia. La volta de canó de la coberta fa més d’un segle que es va 
ensorrar. L’església existia l’any 1271 en instituir-se el preverat i fou 
parroquial fins l’any 1625, tot i que com a “vella” ja s’esmenta el 1429. Es 
té constància que era derruïda l’any 1889.” 

I del Castell Vell (304 m) diu: “El que queda d’aquest castell -i del primitiu nucli habitat- és 
al capdamunt del puig Molí, ja que sobre les runes de la fortificació el rector hi volgué 
construir, l’any 1833, un molí de vent que mai no va funcionar. Del Castellot o Castell Vell 
encara en queden unes parets. Fou un recinte ampli de forma trapezoïdal i ocupant bona 
part del planell cimal. Les restes de llevant i ponent són les més ben conservades i 
assoleixen els 2 m d’alçada. Aquestes parets de pedra poc treballada -tal vegada amb 
algun tros d’opus spicatum- poden ser del segle XI. En van dir “Vell” per haver-ne alçat un 
de “Nou” -documentat així l’any 1264- al redós del qual va créixer l’actual poblat d’Olivella. 

Objectiu d’aquesta sortida, dedicarem un estona a muntar el pessebre en algun dels 
racons d’aquest indret. 



 
Retornem al collet, i continuem ara per camí descendent i pedregós cap al Mas Vendrell, masia deshabitada que 
deixem a la nostra dreta tot caminant pel costat d’una cisterna. Mes endavant trobem camps de cirerers abandonats 
i finalment trobem de nou la pista ample que inicialment havíem seguit des de Cal Muntaner i que es dirigeix cap a 
Santa Susanna. En aquest punt es separen els dos grups de caminadors. 

El grup que retorna cap a Olivella prenem la pista cap a l’esquerra en direcció a Cal 
Muntaner i Olivella. Poc després de tornar a passar la tanca de cadena, trobem un 
indicador de la cova de Mas Muntaner, i ara sí que baixem pel corriol fins trobar una 
barana a modus de mirador, o bé baixar fins a la riera de Begues i accedir a la cova.  

El relat de la Marxa del 97 descriu la cova, 
també coneguda com l’Espluga, com: 
“grandiosa cavitat natural dintre de la qual s’hi 
encabien més d’un ramat de bestiar, ja que la 
seva entrada té una altura de 8,75 m, una 
amplada de 19 m i un recorregut de 21 m. La 
cova deu el seu origen a l’erosió i corrosió de 
les aigües de la riera, quan el seu nivell passava per l’entrada, desgastant i 
soscavant les parets de la roca pels seus punts més tous. L’Espluga surt 

documentada l’any 1429 i donava nom a les terres dels seu entorn.” 

Recuperem la pista. Seguim cap a Mas Muntaner, i en arribar-hi, trobem en un revolt del camí un corriol a ma 
esquerra amb l’indicador “Torrent del Pont - Olivella”. El seguim (tram de color blau clar en el mapa adjunt), doncs 
tot i estar brut de vegetació ens permet arribar a Olivella sense pràcticament haver de passar per la carretera. En 
algun punt hem de baixar a la vinya inferior que ens queda a la dreta i caminar per l’antara. Finalment arribem a 
prop d’una estació transformadora, i amb poc més d’uns 200 m de carretera (ATENCIÓ!) arribem al carrer  d’Olivella 
que ens porta fins a l’aparcament. Punt i final d’aquesta sortida de Nadal.  

Ruta complementària cap a Santa Susanna: el grup que 
complementa la sortida fins a Santa Susanna prenem la pista cap a 
la dreta (barrada amb una tanca metàl·lica). Aquesta pista ha estat 
eixamplada enguany (adjuntem imatges de com era el desembre 
del 2012); potser ara vol tornar a ser el camí carreter que havia 
estat (?). 

Seguim per la pista. Des d’un revolt podem observar l’estret de 
Trenca Portells i l’espectacular meandre que provoca la riera de 
Begues (per on tornarem després). El camí carreter descriu un 
marcat revolt, i es fa baixador cap a la riera, retombant pel bosc. 
Ja podem visualitzar la figura del caseriu de Santa Susanna. 
Trobem una barrera, arribem a un gual, i seguim el camí vers Santa Susanna, canviant el bosc pel conreu de la vinya. 
Poc abans d’arribar a les edificacions, trobem la cruïlla de la pista que va cap a L’Arboçar (GR 92.3) i després un 
profund pou (ATENCIÓ!). 

Hem arribat al singular nucli deshabitat de Santa Susanna, al que accedim 
pel seu costat esquerra, entre edificacions. (REAGRUPAMENT). És ben 
singular aquest penyal roquer de 338 m que acollí un casal fortificat que 
dominava la plana situada al bell mig del massís del Garraf. Actualment 
abandonat, del caseriu destaca la presència de l’obligada torre de la quadra, 
el “castell” en el parlar dels seus habitants. 

Comencem la tornada cap a Olivella. Prenem la pista ascendent cap a 
l’Arboçar que havíem trobat poc abans d’arribar a Santa Susanna; pugem 
entre vinyes. Arribats a zona boscosa, agafem un trencall a l’esquerra que de 

seguit ens porta entre vinyes per anar descendint fins arribar a la riera de Begues. Anirem seguint aquest camí, que 
anirà travessant varis cops la riera tot voltant el meandre de la riera, distingint el pas de Trenca Portells a la nostra 
esquerra i a vegades ens porta per entremig de joves plantacions d’olivera. Finalment guanyem alçada fins a trobar 
la pista que va de Santa Susanna cap a Mas Muntaner, per a on ha tornat l’altre grup. Cal seguir ara la descripció de 
la seva tornada cap a Olivella.       

 

 



 

Mapa de la zona:  

Del mapa MASSÍS DEL GARRAF Parc Natural (1:25.000) Editorial Alpina, 2004-2005. 

 

NOTES: 

Aquesta activitat de muntanya està organitzada pel Grup de Muntanya en Família (GMeF) de l’Agrupació 
Excursionista Talaia i s’adreça als membres de l’entitat adscrits al GMeF. 

D’acord amb allò que marca la legislació per a les activitats esportives1, tots els participants a les activitats del 
GMeF hauran de disposar de la llicència federativa de l’any en curs. 

Els infants i joves que participen en aquesta activitat de muntanya hauran d’anar acompanyats dels seus pares o 
altres familiars que se’n faran responsables. 

                                                             
1
 Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, i Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual 

s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport. 


