
 

 

 

 

 

 

 

 

CICLE DE PASSEJADES DE MARXA NÒRDICA PER A LA 

GENT GRAN 

ACTIVITAT A SANT PERE DE RIBES 

  



 

1. INTRODUCCIÓ 

 

Sant Pere de Ribes és un municipi de la comarca del Garraf que, amb una extensió de 40,71 

km², limita al nord amb els termes de Canyelles i d'Olivella; a l'est, també amb el d'Olivella; 

al sud, amb el de Sitges i la petita franja de la Mediterrània; i a l'oest, amb el municipi de 

Vilanova i la Geltrú. Dels 26 km de costa que té la comarca, una petita part de 658 m 

corresponen a Sant Pere de Ribes. 

El municipi es divideix en diferents nuclis de població, sent Ribes i les Roquetes els més 

poblats, tot i que també hi ha Puigmoltó i la Vilanoveta. A més, cal afegir un important 

conglomerat d'urbanitzacions com Mas Parés de Dalt, Els Cards, Mas Alba, Vallpineda, Can 

Pere de la Plana, Els Garrofers, Rocamar, Can Lloses-Can Marcer, Viñedos-Can Macià, Mas 

d'en Serra i els Colls. 

L'any 1995 Sant Pere de Ribes comptava amb 18.538 habitants, que es convertiren en 21.439 

el 1998 fins arribar, a principis del 2001, a la xifra de 23.256 habitants. Tot això ha anat en 

augment els darrers anys, arribant al nombre actual d'habitants 31.418 (Dades del Padró 

municipal actualitzades el 2019). 

La ruta s’iniciarà i acabarà a les instal·lacions de la Finca Mas Solers, la qual és un palauet 

d'estil renaixentista català de finals del segle XIX que va albergar, a la seva època daurada, 

l'antic Gran Casino de Barcelona. A les seves instal·lacions, els participants de la ruta, podran 

fer el dinar abans de marxar, ja sigui en algun dels seus jardins i si plogués en una de les sales, 

on actualment s’hi fan tot tipus de celebracions i esdeveniments. 

Per més informació i imatges de la finca: www.fincamassolers.com 

 

  



 

2. CARACTERÍSTIQUES DE L’ITINERARI 

 

La ruta transcorre pels voltants dels camps de vinyes i garrofers, típics del paisatge de la 

comarca del Garraf. 

El terreny pel qual anirem és de terra en la seva majoria, amb alguna zona pedregosa, però 

pels quals es pot fer marxa nòrdica sense problemes. 

La ruta té varis trams de pujada i de baixada, però no hi ha grans desnivells així com tampoc 

són trams llargs. 

 

Les dades de l’itinerari: 

 Distància total: 6,66 quilòmetres. 

 Desnivell positiu: 86 metres. 

 Desnivell negatiu: 78 metres. 

 Tram obert al trànsit: 500 mt (del quilòmetre 6,16 fins al final). 

 Durada aproximada: 1h30 sense fer pauses a una mitjana de 4,5km/h. 

 Dificultat: Baixa. 

 

Punts del recorregut on s’ha d’anar alerta: 

1. Tant a l’arribada del grup com en el moment de marxar per agafar l’autocar, s’ha de 

creuar la via B-2112 per entrar i sortir a la Finca Mas Solers. En aquest punt, els 

membres de l’organització es posaran per avisar i aturar als vehicles donant pas als 

participants per aquest punt. 

2. Al quilòmetre 2,80 de la ruta es torna a creuar la via BV-2112 per un pas amb bona 

visibilitat. 2 membres de l’organització es posaran un en cada sentit de la marxa dels 

vehicles per aturar-los mentre el grup creua. 

3. Del quilòmetre 5,16 al 6,16 és un tram cimentat que a vegades podem trobar algun 

vehicle que va a les masies per on passa, tot i que és molt poc freqüent. 

4. El tram del C/ Mas Solers fins a la Finca Mas Solers (500mts). Aquest es pot fer per un 

camí que va paral·lel a la via, però el seu estat no està en gaires bones condicions per 

fer-lo amb comoditat. En el cas que es faci per carretera, al darrera del grup aniran 

els membres de la organització senyalant als vehicles que baixin la velocitat en aquest 

tram i tots els participants hauran d’anar en filera pel mateix costat de la via. 



 

Aquest punts quilomètrics, són fent la ruta en el sentit que està marcada al mapa. 

Durant tota la ruta, és probable trobar-se aficionats al ciclisme de muntanya i s’ha d’estar alerta 

perquè no hi hagi cap accident entre bicicletes i marxaires. 

3. PLÀNOL ESQUEMÀTIC 

 

Mapa del punt de trobada amb els participants i on poden aparcar els autocars: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els autocars quan arriben paren a l’aparcament, on els organitzadors rebran als 

participants i els acompanyaran per entrar a la Finca Mas Solers. Quan acabi la jornada, 

el lloc on tornaran per agafar l’autocar serà el mateix, així com la porta de sortida de la 

finca per arribar-hi. 

Des de Mas Solers, aconsellen que els autocars vinguin des de Vilanova, ja que els resulta 

molt més fàcil fer les maniobres que si venen des de Sant Pere de Ribes. 
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Mapa del recorregut sencer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El punt de sortida i arribada no coincideix, ja que l’inici de la ruta es fa per la part del 

darrera de la Finca Mas Solers i l’arribada es fa per la part del davant de la finca. 

El recorregut es pot fer en qualsevol dels 2 sentits. 

 

 

El perfil del recorregut: 

 

 

 



 

Punts conflictius del recorregut en el mapa: 
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PUNT 1 

Desplaçament des del lloc on 

es baixa de l’autocar fins a la 

finca Mas Solers i un cop 

acabada l’activitat de sortida 

per tornar a pujar a l’autocar. 

Punt amb bona visibilitat 



 

  

PUNT 2 

Creuament de la BV-2112 

Punt amb bona visibilitat 

PUNT 4 

El carrer de Mas Solers 

500 mts de distància. 

Circulació de vehicles en els 

dos sentits 

PUNT 3 

El camí vell a Vilanova 

1 km de distància. 

Circulació de vehicles en els 

dos sentits però molt poc 

probable. 



 

4. HORA I PUNT DE TROBADA INICI i FINAL 

 

El lloc de trobada amb els participants dels altres municipis, serà l’aparcament del davant 

de la Finca Mas Solers. 

Allí els rebran membres de l’organització i els acompanyaran a l’interior de la finca, on es 

trobaran amb els participants dels altres municipis. 

Un cop s’acabi tota la jornada, els participants sortiran pel mateix lloc que han entrat i 

aniran fins l’autocar, els qual estaran aparcats al mateix lloc on els han deixat. 

 

Hora d’arribada: 10:00h 

Hora de sortida: 16:00h 

 

Dintre de la Finca Mas Solers, hi haurà un espai on els participants i instructors, podran 

deixar motxilles, material o tot allò que no necessitin per a la sortida. 

 

Un cop acabada l’activitat disposarem d’un espai amb taules i cadires on els participants 

podran dinar. En el cas que el dia acompanyi, serà a l’aire lliure i en el cas que faci fred o 

plogui, es podrà fer a l’interior. 

En els dos casos, els participants disposaran de lavabos dintre de la finca. 

 

5. TEMPORALITZACIÓ 

 Inici caminada: 10:45h. 

 Hora d’esmorzar: proposem esmorzar abans de començar la caminada i durant 

el recorregut fer una petita aturada per si algú vol menjar alguna cosa ràpida 

(fruita, fruits secs...) 

 

6. LLOCS D’INTERÈS 

La ruta transcorre per camins rurals que envolten camps de vinyes i oliveres i boscos de pins 

i garrofers.  

Cap a finals de la ruta ens trobarem 

amb la Masia Can Xuriguera (o 

Xoriguera) la qual és un magnífic 

casal modernista construït el 1913 

sobre la base d'una antiga masia 

documentada des del segle XIII, 

quan Arnau de Xoriguera era síndic 

de Sant Pere de Ribes. Durant els 

segles XVI i XVII va pertànyer als 

Puig de Xoriguera i posteriorment 

als Mironet. 



 

L'edifici, de reminiscències castelleres, té estructura asimètrica, amb diversos cossos entre 

els quals sobresurt la torre-mirador, coronada amb un pinacle piramidal de ceràmica vidriada, 

material que s'utilitza també com element decoratiu tant a les cobertes i façanes com a la 

tanca exterior. Les finestres estan emmarcades amb maó vist, amb el perfil superior 

escalonat. Davant la porta hi ha un original porxo sostingut per columnes helicoïdals de maó 

vist. En l'actualitat té funció d'allotjament rural amb el nom de Clos la Plana. 

Tot i que el principal lloc d’interès serà la Finca Mas Solers, antic Casino de Barcelona, on els 

participants podran passejar pels seus jardins, o veure els seus grans salons. 

 

 

7. RECOMANACIONS 

 

Pels camins pels que transitarem ens trobarem sovint pedra suelta i algun pas sobre 

roques incrustades al terra. Així que recomanem portar calçat adequat. 

Depenent l’època de l’any, estem en una zona on hi ha força humitat, així doncs és 

probable que es suï força, per tant recomanem venir amb aigua per no deshidratar-se. 

 

8. DADES DE CONTACTE 

 

Nom Estament Tlf Mail 

Cristina Pajuelo Ajuntament Sant Pere de Ribes 93 896 73 00 Ext.443 pajuelogc@santperederibes.cat 

Anabel Sánchez Ajuntament Sant Pere de Ribes 93 896 73 00 Ext.483 sanchezba@santperederibes.cat 

Miquel Armengol Temps de Lleure 615 859 221 miquel@tempsdelleure.cat 



 

9. CARTOGRAFIA 

El recorregut s’ha mesurat amb el GPS Garmin Edge Touring. Per extreure el track s’ha 

utilitzat el software de la casa Garmin, en concret el programa Garmin Connect a partir 

del qual hem extret les imatges del traçat sobre un mapa de Google Maps. 

El track del circuit en GPX es fa arribar via correu electrònic als responsables de la DIBA. 


