FITX
XA ITINER
RARI
Nom de l’excursió
La va
all de les cirerres
1. R
Resum de l’excursió
Excurssió de 9 a 19:00
0h. De gran inte
erès antropològgic i cultural , pe
er reivindicar un producte agríícola de qualita
at en
torn a la collita de la cirera, que es celebra
c
en form
ma de Fira a 4 po
oblacions de la comarca: Sant Climent, Torre
elles,
Santa Coloma de Cervelló i El Papiol, per les mateixxes dates de fin
nals de maig / in
nicis de juny.
Ja sobre l’excursió , cal
c tenir presentt que no hi hann aixoplucs fins a l’Ermita de Sa
ant Ramon i el ppoble de Sant
Climen
nt. Aigua, a la font
f
de Golbes ( petita zona dee lleure ), a l’Ermita ( no potab
ble, però es pott comprar ) i a Sant
S
Climen
nt. ( Font de la plaça de la Vila )

2. FFitxa bàsica
Edat R
Recomanada*

9-12 anys

Dificulltat**

Baixa- mitja
m

Punt Sortida

Sant Boi Llobregat ( Plaça Forces
Arma
ades )

Distàn
ncia total

6 km. ap
prox

Punt Arribada
a

Sant Climent Llobreegat ( Plaça de la
Vila)

Desnivvell

250m màxim

Població prop
pera

Torre
elles Llobregat

Comarca

Baix Llobregat ( Barrcelona )

Finals de maig/ iniciis juny ( festa cirera)

Alçadaa màx.

Cota 285m al cim del
Montbaig. Una mica
menys al Coll de
Querol

Alçadaa mín.

Sant Boi 75 m.

Època recoma
anable

Tempss estimat

4 hores màxim

Adaptada perr a persones am
mb discapacitatt (S/N)
Accés amb
blic
transport púb

NO
N

Anada BUS L-74 /75 fiins a Sant Boi ( Plaça de
les Fo
orces Armades)
Torna
ada amb BUS L-888 des de Sant Clim
ment
cap a Viladecans . Dess de Viladecans, L-85
cap a Cornellà. Tram ffins a estació Pad
dró o
Sjd Lllevant-Les Planess.

Veurre enllaç web dee la ruta:
- Itine
erari “El Montbaiig- Sant Ramon de
Golbe
es” (Sant Boi ) , RRUTA Nº 4
.http:://www.amics21..com/serresgarra
afordal
/send
deros.pdf

Observacions
* Edat recomanada. Taula orientativa d’edatss:
Petits
Mitjans
Joves

Edat
3-8 anys
8-12 anys
12-17 anys

Marxa efectiv
va
Fins a 2 hores i 30 minuts
Fins a 4 hores i 30 minuts
Fins a 7 hores

Desnivell
Fins a 500m
m.
Fins a 800m
m.
Fins a 1.300
0m.

Pesos motxilla
Fins a 4 kg
Fins a 8 kg
Fins a 12 kg

** Dificu
ultat. Sempre respe
ecte a l’edat recom
manada:
Baixa
Mitja
Alta

Itinerari curt, amb
a
poc desnivell i sense dificultat peer a l’edat recomana
ada
Itinerari que prresenta algun desnivell sobtat, o una durada notable.
Itinerari que prresenta trams difícils (passos aeris, grrimpades,...), o de desnivell
d
i durada exigent
e
per a l’edat recomanada.

3. EEls tags de l’e
excursió
Informació útil per a fer la recerca
r
i tria de l’exxcursió. Marcar totees les opcions que descriguin
d
la ruta (m
moltes no són excloeents)

x

Rutta circular

Ruta lineal

x

Bones vistes

Riu
us

Llacs i estanys

x

Boscos

Cim
ms

Alta Muntanya

Castell

x

Paisatges pin
ntorescos
Prats de pasttura

x

Ermita

4. M
Mapes i Tracks de l’excurrsió
Track de l’excursió

(en format
f
gpx o enllaçç descarregable des de Wikiloc)

Mapa cartogràfic/we
ebs
manades
recom

- Mapa
M
“Itineraris pper Sant Boi i Rod
dalies- El Delta i La Muntanya” . Eddita Ajuntament de
Sant Boi . Regidoria de Medi Ambient, 2010
- Ca
amí natural Anell Verd:
hhtp
p://www.magram
ma.gob.es/imageenes/es/32_anelllverd3_Maquetacci%C3%B3n%202_
2_tcm7198
8766.pdf
- Itinerari “El Montb aig- Sant Ramon de Golbes” (Santt Boi ) , RUTA Nº 4
.htttp://www.amics221.com/serresgarrrafordal/sendero
os.pdf

Punts importtants de pas (waypoints)) i fotografie
es
5. P
Fotogrrafia per a
l’encapçalament

Nom
m de l’

arxiu fotogratia

6. R
Recorregut
Veure Itinerari “El Mon
ntbaig- Sant Ramo
on de Golbes” (Saant Boi ) , RUTA Nº
N 4
http:///www.amics21.co
om/serresgarraffordal/senderos.ppdf

Sobre l’itinerari, segu
uir la descripció , passant per laa Torre de la Marquesa
M
i deixa
ant a mà esqueerra unes tauless de
pic-nicc, passant per laa font de Golbe
es i pujant en zigga – zaga amun
nt per la pista fo
orestal principaal senyalitzada amb
cartells . A dalt del cim
m, gran mirado
or del Garraf , CCollserola, Monttseny, Montserrrat i el Delta deel Llobregat.
Possib
bilitat de visita a la Exposició & maqueta del PParc Forestal de
el Montbaig, al costat de l’erm
mita i el BarRestau
urant.
Despréés, forta baixad
da per corriol in
nclinat seguint eel camí de l’Estrret de Roques, deixant a mà eesquerra vistes a Sant
Climen
nt, meta final de la sortida. Arribem a la carreetera de Sant Climent
C
(( BV-20
004 ), zona coneeguda com Estrret de
Roquees, la creuem peel pont, i topem
m amb una pistaa i un cartell ma
almés de la ruta
a- camí natural de l’Anell Verd
d de
Sant B
Boi. Agafem perr la dreta aquessta pista, mentrre deixem a ban
nda i banda cire
erers. per arribaar en pujada fin
ns a la
Vall dee Santa Barbaraa. Seguim per l’esquerra a la crruïlla, fins arrib
bar-nos a dalt de tot, a la capçaalera de la vall, amb
vistes de la vall i les masies
m
de Can Palós
P
( aula de N
Natura) i Can Pubill . Ens arribem fins a la Creeu i coll de Querol (
cruïlla de camins cap a Torrelles / Sa
ant Vicenç dels Horts / Turó de
el Tabor / Sant Climent ).
Seguim
m cartell indicad
dor amb baixad
da forta pel sennder GR 92 fins al poble de San
nt Climent, i la PPlaça de la Vila, lloc
princip
pal de la fira.

Fixa’tt en...
Ermitaa Sant Ramon – Montbaig
Constrruccions pedra seca
Equipaament Centre Observació
O
Paisatge ( cim Santt Ramon )
Vall Cireres de Sta Baarbara – cirerers en flor
Creu d
del coll de Querrol
Fira – Exposició de la Cirera (Sant Climent Llobregaat )
Estatua “viva” Lorenzzo Quin ( homenatge a la cirerra ) – Plaça de laa Vila
Marqu
ues sender GR 92
9

7. LL’anècdota
Curiositaats entorn a l’itinerari

Organització de camp
pionats de llanççaments pinyolss (esport olímp
pic ja !!)
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