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Pujada al Montgròs (Garraf)
Sant Pere de Ribes - Cal Zidro
- Els Vinyals - Montgròs - Masia de la Coma
- Ermita de Sant Pau - Sant Pere de Ribes
Data: DIUMENGE 18 DE DESEMBRE DE 2016
Desplaçament: AMB COTXES PARTICULARS
Lloc de sortida:
APARCAMENT DEL PARC DEL GARRAF
Coordinadors de la sortida:
Francesc Agulló, Joan Ortín i Jordi Cols

Horaris previstos:
08.30 h
08.45 h
09.00 h
09.30 h
10.00 h
10:30 h
11:00 h
11:50 h
12.30 h
13:00 h
13:30 h

Concentració amb cotxes particulars a l’aparcament del Parc del Garraf
Sortida cap a Sant Pere de Ribes.
Arribada a Sant Pere de Ribes i esmorzar.
Inici de l’excursió.
Can Zidro i can Ramonet
Els Vinyals
Cim del Montgrós.
Retorn cap a Ribes.
Masia de la Coma
Ermita de Sant Pau
Arribada a Sant Pere de Ribes i Vermut i patates.

Com arribar a Sant Pere de Ribes (punt d’inici )
Des de Vilanova, prenem la carretera BV-2113 ( carretera de l’antic Casino de Barcelona) en direcció a Sant Pere
de Ribes i la seguirem fins a entrar al poble pel castell de Ribes. Un cop creuada la riera de Ribes, girarem cap a
la dreta pel passeig circumval·lació i aparcarem els vehicles davant d’un parc infantil on podrem esmorzar i que
serà el punt de sortida de l’excursió

Resum de l’itinerari de l’excursió:
El punt de sortida de l’excursió serà des del parc infantil on esmorzarem i ens dirigirem cap a la zona del
cementiri de Sant Pere de Ribes. Passarem per un corriol que passa per darrera del cementiri per enfilar
un sender que ens durà entre un bosquet de pi blanc fins pràcticament davant de la masia de Can Zidro y
Can Ramonet i molt a prop del celler de Can Ramón.
Un cop allà agafarem una pista en cimentada que ja no deixarem fins a la
masia dels Vinyals. A partir d’aquí trobarem que hi ha una pujada important,
podrem fer una paradeta de reunificació i aprofitar per fer un glop d’aigua i
qui li vingui de gust fins i tot per aprofitar per fer un moix.
A partir d’aquí girarem seguint la pista central cap a la esquerra fins arribar al
cim del Montgrós, el qual està farcit d’antenes de telefonia i repetidors de
televisió.
Un cop allà, aprofitarem per a fer les tipiques pastetes i turrons, i cercar el
lloc ideal per al nostre pessebre, realitzat amb anterioritat pels nostres
petits, la setmana anterior.
Cal destacar que malgrat la contaminació d’antenes al cim, si fa un dia
asoleiat, podrem gaudir d’una de les millors vistes del Garraf i del Penedés,
des d’on podrem divisar les poblacions de Vilanova, Sant Pere de Ribes, Sitges, Cubelles, Canyelles i
Vilafranca del Penedès i unes immillorables vistes del Pic de l’Àliga, el Turó dels tres Partions, Sant Miquel
d’Olèrdola , el parc del Foix i el parc natural del Garraf i fins i tot a lo lluny la Talaia
Un cop realitzat tot el cerimonial pessebril, retornarem cap a Ribes per un corriol anomenat el fondo del
Raset, fins arribar a prop de la masia del cal Zidro. Un cop allà, girarem cap a l’esquerra per passar pel
costat d’unes vinyes en les quals podrem observar una construcció d’una mulassa “modernista” ben
curiosa fins arribar a la masia de la Coma.
Un cop allà, seguirem la pista que ens durà a l’ermita de Sant
Pau, la qual està declarada be cultural d’interès local i la qual
està construïda sobre les runes d’una altre ermita d’origen
molt antic. Aquesta ermita és l’epicentre de la festa Major de
Sant Pau, la qual es celebra al voltant del 25 de gener i està
datada des del 1740 i on es
celebrava un aplec on es dinava i es feia gresca i que des del
1861, els balls populars hi participen a la festa. En acabar la
festa, tots els entremesos baixen ballant fins a Sant Pere de
Ribes. D’aquí l’estima i apreci dels ribetans a l’ermita.
A partir d’aquí seguirem el nostre camí fins el punt d’inici de la excursió.
La durada total de la excursió dependrà del temps que ens entretinguem al cim per posar el pessebre i del
ritme de la totalitat del grup, ara be, la previsió serà de dinar a casa a migdia.

No hi haurà opció menuts. Farem l’excursió conjuntament
Val la pena dir que en aquesta ocasió i degut a la poca dificultat del terreny, malgrat la pujada, no hi haurà
opció menuts, ara be, qui ho desitgi pot pujar en cotxe fins a cal Zidro i fer la pujada i baixada a peu per la
pista, escurçant així notablement el recorregut.

Dificultats que hi poden trobar i altres qüestions a tenir en compte:
Aquesta sortida no te cap tipus de dificultat degut a ser en gran part del recorregut, a través de pistes de
terra, ara be, hem de recordar que a la tornada, passarem per corriols i vinyes que són de caràcter privat i
que cal tenir cura de passar per una vora, per tal de no fer malbé els conreus dels pagesos.
Tot i considerar aquesta sortida de baixa dificultat, cal posar atenció i no perdre el fil conductor del grup,
degut a que hi ha alguns encreuaments que poden fer que els que s’endarrereixin perdin el fil del camí.
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, especialment a la pista de
terra, ja que puntualment podria ser que passes algun vehicle a motor. 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
caminar, per tal d’encarar la caminada amb prou forces i energies. Tingueu en compte que esmorzarem a
prop del lloc on deixarem els cotxes i a la vora hi ha algun bar per si algú vol fer un cafè amb llet o similar.
Aigua: No trobarem cap font d’aigua, es per això que caldrà tenir-ho en compte.
Roba d’abric: Estarem a finals de la tardor i a tocar de l’inici de l’hivern, i cal preveure que tot i que el dia
pugui ser assolellat l’ambient podria ser fred. Convindrà portar roba d’abric (anorac o paravents, 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: Binocles per gaudir de les vistes panoràmiques.

Flora, fauna i conreus de l’itinerari.
Aquesta excursió transcorre, en gran part, per àrees de conreu de cereals i vinyes, i això atrau a diverses
tipus de mamífers com el senglar i les guineus, ara bé, la zona és coneguda pels seus conreus de vinyes, de
les quals surten els reconeguts caves ecològics del celler de Can Ramon, i el seu cava estrella: el Clos de
Lentiscus. Si algú està interessat a fer una visita a les caves o a comprar cava de cara a les festes
nadalenques, podeu contactar amb els amics de Can Ramon:
Finca Can Ramón, s/n – Tel. 93 815 12 45 - Fax 93 815 70 02

Esperem que ho passeu be a l’excursió.

Mapa de la zona:
Mapa obtingut de l’institut cartogràfic de Catalunya.

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.

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.
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

