
Centre Excursionista de Sitges
17ª Caminada Popular

27 d’octubre de 2013

Tot voltant Mas Alba

Sortida a les 8 del matí
Plaça de Catalunya ( Poble Sec)

Organitza:

Amb el suport i la col.laboració de :

Intersport Olaria - Santiveri
Merceria Requena -Pastisseria Calderón
Xarcuteria Fontanals -Distribucions Adell

CAPPO ELLAS - Dietética Dharani - Perruqueria Maria Teresa
Comissió de Festes del Poble Sec - Autoescola Garraf

Xarcuteria Mauricio - Editorial Piolet



- La caminada popular és una marxa de caire no competitiu.
- L’organització no es fa responsable dels accidents que hi puguin haver.
- El mal temps no serà motiu per la suspensió de la caminada.
- Malgrat tot l’organització es reserva el dret de modificar o suspendre l’activitat per causes de força 
major.
- Es recomana portar cantimplora que es podrà omplir en diversos punts del camí. També es recomana 
portar calçat cómode, adaptat a caminar per muntanya.
- Hi haurà un petit equip escombra, que sortirà més tard per acompanyar els últims participants, a fi 
que tots arribem al final pels camins adequats.
- No hi ha limitació d’edat, però els menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’un adult.
- Hi haurà un refrigeri pel camí amb coca i moscatell i punts amb aigua. a l’arribada tindrem un aperi-
tiu per tal de recuperar forces.
- No deixeu cap mena de brossa pel camí , reculliu-la fins l’arribada.
- Es recomana, per evitar-los molèstia, no portar animals com gossos.

Font Alpina Garraf

Distància: 12,5 km.
Sortida: A les 8 h, de la plaça de Catalunya

Arribada: Sobre les 13 h, a la plaça de Catalunya
Inscripcions: 5 €, a Ferran Sports (C/ Jesús),  pastisseria Calderon (Camí de la 

Fita), Intersport Olaria (C/ Sant Francesc), Dharani productes dietètics (Mercat 
Municipal), dijous de 20 a 21h al Centre Excursionista, i fins mitja hora abans de la 

sortida a la mateixa plaça de Catalunya.

El recorregut d’aquest any ens portarà a voltar Mas Alba, una urbanització 
del terme municipal de Sant Pere de Ribes per on ja vam circular la Camina-
da del 2010. Ens hi acostarem, però, des del Coll de Pota de Cavall i farem la 
pista sencera, per baixar per un bonic i dret sender fins darrera el Mas de la 
Carretera. 
Sortirem de la plaça de Catalunya cap a llevant, cap el carrer Rita Benaprés, 
per trobar el carrer Joan Ramón Benaprés en direcció al camí de Mas d'en 
Puig, que dona accés a la urbanització Quint Mar. Pujarem per l'avinguda de 
la Sardana l'Empordà fins a Mas d'en Puig, i d'allà agafarem el camí del Fon-
do d'en Figueres, que seguirem fins el corriol que puja cap el Camí de la Fita.
Un cop al Collet de la Fita, seguirem les marques del GR 5 (Sitges-Montse-
rrat) pel coll d'Entreforc i el coll de Pota de Cavall. Una mica més endavant, 
a l'alçada del Puig d'en Marcer, abandonem el GR i seguim a la esquerra, pel 
sender que circula per la falda del Puig d'en Carbonell, i que ens portarà fins 
a una torre de guaita que destaca propera. Allà trobarem la pista, construïda 
exprés per accedir a la torre, i que recorre la serra per la seva part més ele-
vada. Just abans de la masia de Mas Alba, que dona nom a la urbanització 
de Sant Pere de Ribes, seguim un camí a la dreta que comença un progressiu 
descens, amb bones vistes tant de l'interior com de la vessant marítima, i que 
a estones circula per l'interior del bosc. Finalment, després dels trams més 
drets, el sender ens mena a la pista que va del Mas de la Carretera a Can Llo-
ses, i l'agafem a l'esquerra, en direcció al primer.
Des del Mas de la Carretera resseguim recte la pista fins a les Casetes, ob-
viant per tant la pista que segueix a la dreta riera amunt cap a Mas Alba, i 
d'allà, seguim el camí que en lleuger ascens ens conduirà de nou al terme 
municipal de Sitges, i poc després, a la carretera que puja a Mas Alba, ja al 
Polígon industrial-comercial de les Pruelles. Baixarem fins el Camí de la Fita, 
i acabarem, com és tradicional, a la plaça de Catalunya, punt de partida.


