Fitxa de l'itinerari:
• Comarca: Alt Penedès
• Distància: 15 km
• Durada aproximada: 3h 30 min (sense parades)
• Desnivell: 320 de desnivell acumulat
• Dificultat: Fàcil
• Altitud: 349
• Època: Tot l'any (evitar les èpoques de més calor)
• Com arribar-hi: En transport públic s'ha d'agafar el tren de Rodalies que
passa per Vilafranca del Penedès. Baixarem a l'estació de Vilafranca i
anirem a buscar el carrer de la Mare Ràfols on comença la ruta.
• Altres: Itinerari d’anada i tornada, amb una part circular, senyalitzat a la
part del jaciment d'Olèrdola i algun tram més.
La capital del Penedès és el punt d'inici d'aquesta ruta per l'Alt Penedès, que
ens portarà fins a les ruïnes d'Olèrdola. Sortim de l'estació i girem a l'esquerra
pel Passatge de Camp dels Rolls. De seguida creuarem el pont per sobre les
vies i prendrem el carrer de la Mare Ràfons tot recte fins a creuar la N-340. Aquí
comença el Camí de la Serreta o del Sepulcre que seguirem fins arribar a Sant
Miquel d'Olèrdola. Primerament creuarem per sobre l'AP7, un cop creuada
girarem cap a mà esquerra fins que molt aviat veurem un pas inferior a les vies
del tren que prenem, i un cop creuades tombem de nou a la dreta per seguir
pel camí cap al sepulcre. Travessarem la serreta, una zona boscosa amb cases
sense perdre de vista la direcció cap l'església del Sant Sepulcre. Creuarem
diferents trencalls i amb algun tram asfaltat, però cal seguir les indicacions cap
al Sant Sepulcre. Durant aquest tram també creuarem diferents vinyes en una
zona molt assolellada.
Passat el sepulcre i Cal Clarí el camí esdevé un passeig ombrívol encara amb
vinyes a la vora durant uns metres fins arribar a la C-15, que creuarem de nou
per sobre passant dues rotondes, fins entrar al poble de Sant Miquel d'Olèrdola.
Caminem per l'Av. De Catalunya, creuem la plaça d'Anselm Clavé fins arribar al
carrer de Fontanilles que prenem a mà esquerra fins al final. En aquest punt
creuem la riera que ens queda a mà dreta i prenem la pista que trobem de
seguida cap a l'esquerra. El camí va paral·lel a la riera Fondo del Cementiri i
també passarem pel costat d'algunes vinyes. Després de passar un primer
trencall a mà dreta que no duu enlloc, girem de seguida cap a la dreta a la
bifurcació. Prenem aquesta pista principal però molt pocs minuts després
prenem de nou un camí a mà esquerra que està barrat amb una cadena.
Seguirem el GR-92-3 (que ja hem anat seguint una estona) en direcció cap a la
font de Fontanilles, Olèrdola aparcament i castell d’Olèrdola. El camí inicia una
suau pujada i sense desviar-nos seguim les marques del GR-92-3. Continuem
pujant i el nostre camí poc a poc es converteix en un caminet estret fins
finalment fa una corba molt marcada cap a l’esquerra i desemboca en un camí
més ample amb un pal indicador. Agafem el caminet cap a la dreta en direcció
al castell d’Olèrdola i la font d’Alba. Cap a l’esquerra aniríem a parar a la masia

i restaurant de Segarrulls. De seguida ens trobem una nova cruïlla amb un pal
indicador: a l’esquerra del nostre camí surt un corriol amb marques de GR en
direcció al castell d’Olèrdola. Hem d’agafar aquest caminet però abans podem
anar a visitar la font d’Alba. Per anar a la font no ens desviem i continuem
rectes seguint la pista. Un pal indicador ens indica que la font està molt a prop
a uns 25 metres. Continuem doncs per la pista uns 25 metres i abans d’un
corba ens desviem a la dreta per un corriol. Trobarem la font al costat d’un
grup de plataners. Després tornem enrere i refem el corriol i la pista fins a
l’anterior cruïlla. Un cop a la cruïlla deixem la pista i agafem el caminet que ara
ens queda a la nostra dreta en direcció al castell d’Olèrdola. El caminet puja de
valent i s’endinsa en un bosc molt ombrívol amb pins i alzines fins que
desemboca a la carretera BV-2443. En aquest punt hem de continuar la
carretera cap a la dreta i acabar la pujada. Arribem a l’aparcament del castell i
jaciment d’Olèrdola on hem començat la ruta.
En aquest punt s'inicia la ruta circular pel jaciment. Hi ha un aparcament, una
zona de pícnic, una font connectada a la xarxa i una zona de jocs per a nens. Al
final de l’aparcament surt un camí de terra força ample. La muralla d’Olèrdola
ens quedarà a mà dreta. Cal seguir les indicacions direcció GR92-3 Castellet i
PR-C-148 Castell de Castellet. Abans de començar la ruta però, és recomenable
fer la visita al jaciment d’Olèrdola amb vestigis dels ibers, romans i de l’època
medieval. Dins del recinte emmurallat podreu contemplar entre d’altres llocs la
cisterna romana, l’església de Sant Miquel i la seva necròpolis, la talaia romana
i les restes del castell i diverses estructures de cases medievals.
Al poc d’iniciar el camí en una corba molt marcada trobarem a mà esquerra
una bifurcació. En aquest punt tenim la oportunitat de visitar la Necròpolis del
Pla dels Albats, amb tombes antropomorfes i les runes de l’església de Santa
Maria. Podem retornem pel mateix camí fins a la pista principal i continuem per
la pista cap a l’esquerra. Aviat veurem encinglerada a la nostra dreta l’església
de Sant Miquel d’Olèrdola i, uns metres més endavant, deixem la pista
principal (GR92-3 i PR-C-148) i agafem el corriol que surt a la dreta en direcció
al Forn de calç. És un sender una mica pedregós que passa per un petit tram
recentment cremat. Cal anar seguint les indicacions cap al Forn de calç. Una
mica més endavant passarem a tocar una torre elèctrica i poc després el
caminet inicia una forta baixada. Trobarem petites cruïlles a banda i banda
però no hem de deixar el camí principal fins a baix de tot. El camí desemboca
en una pista, a la nostra esquerra tenim el Forn de calç.
Agafem l’ampla pista cap a la dreta en direcció a la font de l’Avellaner i Sant
Miquel d’Olèrdola (PR-C-148). Cap a l’esquerra veiem molt a prop la carretera i
cal Castellví. De la pista surt un caminet a l’esquerra que ens portarà cap a la
font de l’Avellaner. Deixem la pista i baixem pel caminet cap a la font. El
caminet baixa fins a una vinya i la font ens quedarà a la nostra dreta. És una
petita font situada sota unes pedres. En front tenim les balmes de cal Ximet i la
casa del mateix nom. Després retornem pel mateix caminet i pugem de nou a
la pista. Agafem la pista cap a l’esquerra que suaument va baixant. Trobem
una cruïlla amb tres camins, continuem per la pista situada més a la dreta.

Seguim rectes direcció cap a la font de l’Atmetlló i Sant Miquel d’Olèrdola
sense desviar-nos en cap moment i anem baixant.
Si encara tenim ganes de descobrir coses, passada la cabana de pedra seca
que ens queda a mà dreta, podem deixar momentàniament la pista principal i
agafar un corriol pujador a mà esquerra en direcció a la font de l’Ametlló que
puja de valent. Aquesta bonica font és dins una cova abans d’arribar a dalt de
la cinglera. Just abans d’arribar a la cova de la font surt un corriol que continua
pujant fins a dalt de la cinglera, la font queda a la dreta, cal vigilar de no
passar-se la font de llarg. Després podem refer el camí per baixar a la pista
anterior.
Agafem la pista cap a l’esquerra en direcció a Sant Miquel d’Olèrdola. De
seguidar trobarem una cruïlla de pistes. Cal que continuem per la pista de
l’esquerra en direcció a Sant Miquel d’Olèrdola. Seguint la pista anirem trobant
pals indicadors que ens indiquen cap a Sant Miquel d’Olèrdola. Anem baixant
pel Fondo de la Vall. Fins que, després d’una petita esplanada, trobarem a mà
dreta el mateix camí que ens havia porat fins al Jaciment. Aquest cop, és clar,
girem cap a l'esquerra i tornem a fer el recorregut que hem fet d'anada cap a
Sant Miquel, el Sant Sepucre fins arribar de nou a Vilafranca.
Mapa interactiu

Per a més informació visita'ns www.bcn.cat/craj o truca'ns al 93 265 52

