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PASSEJADA AL PARC  D’OLÈRDOLA  

CAMI ROMÀ O DE L’AIGUA 

INFORMACIÓ GENERAL  

  

El municipi d'Olèrdola (30 Km2) es reparteix entre la plana del Penedès al nord 
(Sant Pere Molanta, Moja, Sant Miquel d'Olèrdola) i l'extrem occidental del 
Massís del Garraf al sud (Puig de l'Àliga, Penya del Papiol, Olèrdola, fondo de 
la Vall, Viladellops i algunes urbanitzacions). Part del territori, tant de plana 
com de muntanya, es troba protegit dintre del Parc d'Olèrdola; Cal afegir-hi la 
Muntanyeta, un espai municipal situat entre St. Miquel d’Olèrdola i Moja. Els 
llocs de major interès del municipi d'Olèrdola són: poblat ibèric, castell 
d'Olèrdola, ermita de Sant Miquel d'Olèrdola, Torre de Moja, el Fondo de la 
Vall i alguns dels nuclis i esglésies. 

El recorregut proposat, cobreix el territori nord del terme. Els elements de 
major interès pels que passa són la Muntanyeta, Moja i el Fondo de la Vall. La 
ruta té una drecera entre can Castellví (extrem oest del Fondo de la Vall) i cal 
Passeres, que defineix dues rutes menors, una sobre el sector de Moja (6 km) 
i una sobre el bosc de Passeres, el Fondo de la Vall i Sant Miquel d'Olèrdola (8 
km). La ruta sencera combina espais molt variats, amb el Fondo de la Vall com 
a element de major rellevància. Els recursos vinculats a l'aigua (fonts, pous, 
torrents, etc.) li donen nom ja que són els més significatius, així com uns antics 
forns de calç i unes vistes del conjunt monumental del Castell d’Olèrdola. 
.  

  

Temporalització de l’activitat  

 En aquest apartat s'han inclòs les parades per fer explicacions, així com 
petits descansos. El temps s'ha comptat amb marges prou amplis i per 
tant s’han de prendre com a informació orientativa. En funció de 
diferents factors (meteorologia, ritme del grup, etc) es pot veure 
modificada. Aquesta activitat es proposa que es realitzi a la tardor o 
primavera, per poder gaudir del paisatge millor. 
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• 09:30 Arribada zona escola de Moja  
• 10:00 benvinguda i explicació de la caminada  
• 10:20 Inici passejada  
• 11:30 parada explicacions/descans 
• 12:20 parada explicacions/descans 

• 13:00 parada explicacions/descans  
• 13:45 Arribada a St. Miquel d’Olèrdola. 
• 14:00 comiat 

 
 
Caracterísitques de l’itinerari  

  

 Distància total: 6,89Km  

  

Plànol de l’itinerari  

  


