CAMINADA
FUENTES
Marxa de la Unió Memorial
Josep Ramon Fuentes
Diumenge 28 d’octubre de 2018
10h, Aparcament d’Olivella.
Passada la cruïlla de la Carretera que va a Can Grau i
Plana Novella, uns metres més endavant deixem la
carretera que puja al casc antic i prenem un carrer que
surt a la dreta.

Us presentem aquesta “Caminada Fuentes”, una marxa
popular i familiar en memòria del nostre estimat consoci
Josep Ramon Fuentes, que ens va deixar el juliol del
2017.
El Fuentes era present i destacava en molts aspectes i
molts camps. Una de les coses que més recordarem en
ell és la gran estimació pel territori, pel nostre entorn.
Aquesta estimació ja des de fa molts anys l’havia portat
entre d’altres llocs, a la nostra entitat, la Unió Vilanovina.
Tant a peu com en bicicleta, el Fuentes ens transmetia
aquesta passió i ens l’encomanava.
Amb aquesta marxa pretenem, doncs, recordar-lo, fent
el mateix que faria ell, un recorregut per algun indret de
la Comarca del Garraf.
La intenció és que aquesta sigui una activitat anual.
Trobem a faltar molt el nostre amic i considerem que
aquesta pot ser una bona oportunitat per conèixer cada
any, algun d’aquests indrets que ell ens va ensenyar.
Esperem que us agradi la proposta. Us esperem
La Unió Vilanovina

ITINERARI AL VOLTANT DEL POBLE D’OLIVELLA

Fitxa tècnica:
● Longitud: 6 Km.
● Dicultat: baixa
● Desnivell acumulat: 250 m

PUNTS D’INTERÈS
● Olivella

Val la pena passejar pel nucli antic.
Acollidor conjunt de cases de pedra,
moltes d’elles modernament
restaurades com a segona
residència.

● Coll del
Triador

Podrem observar la vegetació típica
del Massís: margalló, el llentiscle, el
càrritx o la vidiella.. També bones
vistes d’Olivella i del Castell.

● Safarejos i
Font del
Rector

Pel que diuen, documentada ja prop
del 1700 com a font del Castell Vell,
és un mina d’aigua que omple dos
antics safareigs que van ser
restaurats fa uns anys. Aquesta font
proveïa d’aigua la Masia del Rector.
Servia per regar les feixes i hortes
que hi havia, seguint el camí de
retorn al Barret del Rector hi trobem
un abeurador de pedra força
interessant.

● Barret del
Rector

Formació rocosa que alguns
investigadors han considerat com a
restes d’un dolmen. Pel seu perfil és
conegut amb aquest nom.

● Església de Molt a prop del castell d’Olivella hi ha
Sant Pere
les restes de l’antiga capella
del Castell romànica de Sant Pere. És un edifici
d’una nau de la qual només en resta
l’absis, amb una finestra
d’esqueixada simple, i part dels murs,
obrats segurament durant el segle
XII. Va ser l’església parroquial
d’Olivella fins el segle XVI. Prop d’ella
hi ha les ruïnes de la Masia del
Rector.
● Castell Vell

Documentat des de l’any 992, es
conserven només algunes restes
dels murs, probablement del segle XI,
que sembla que dibuixen una planta
trapezoïdal. Al bell mig hi ha un molí
del segle XVIII construït amb les
runes del castell. El seu domini
senyorial va pertànyer al bisbat de
Barcelona.

● Cova de
Can
Muntaner

Situada a la riba dreta de la Riera de
Begues. Es creu que va ser ocupada
pels humans com a mínim, des de fa
7.000 anys. Degut a la proximitat
amb la riera i les possibles
inundacions provocades al llarg dels
temps, mai s’han trobat cap mena de
restes. Es creu que era utilitzada
com a refugi temporal dels humans
de la prehistòria.

