
TASTETS DE TERRITORI  

6A EDICIÓ 5A SESSIÓ 

CORRIOLS DE SANT PERE DE RIBES- AUTÒDROM DE TERRAMA R 

 

COSTERETS – CORRIOLS DE RIBES – EL PALOU ALT – CAN BERTRAN – 

RIERA DE JAFRE – CAMÍ I MAS DE LA CARRETERA- TORRENT DEL MAS 

DE MOSSEN ALBA – LES CASETES – CAN MIRET DE LES TORRES – LES 

TORRES – CAN BRUGUERA -  BOSC  I CAMÍ DE CAN BRUGUERA – CAN 

PEI – CASES DEL SORD – ROCAMAR – AUTÒDROM DE TERRAMAR – 

PEDROELL –CAMP D’AEROMODELISME-  MAS D’EN BOSC – PONT 

SOBRE AUTOPISTA – CAN MACIÀ - CARRER BLADES - CEIP LA RIERA – 

CARRER SAGRADA FAMÍLIA – CARRER ENRIC MORERA – COSTERETS  

 

PRESENTACIÓ GLOBAL  

El recorregut és molt planer, uns 11 km, unes 2h 30’ a pas ràpid i sense 

parades. El principal interès del recorregut és la visita a l’Autòdrom de 

Terramar, encara que la plana fèrtil de Ribes, el camí antic de Sitges a Ribes, 

anomenat la Carretera,  les vistes mar - muntanya també tenen el seu atractiu.  

 

Tindrem boniques vistes a les vinyes i al “Castell” (1969) de l’arquitecte Ricard 

Bofill. El Castell de les Bruixes o Castell dels Tres Dragons o El Castell de 

Kafka o senzillament el Castell. Característiques: 1. Revisió del racionalisme 2. 

Valoració expressionista dels elements constructius i serials. 3. Pintat 

originàriament d'un morat detonant, el 1980 va ser pintat de blanc, fet que va 

originar la protesta de l’arquitecte Bofill.  

 

CREUAMENT DE CURSOS D’AIGUA:  

RIERA DE JAFRE ( neix uns 200 mts al SE de Jaques i passa pels Masets, la 

Cova Negra i Can Marcer)  

TORRENT DE MAS DE MOSSEN ALBA (neix a la serra dels Gegants) 

RIERA DE RIBES (PASSAT L’AUTÒDROM). Neix  de la unió de les rieres de 

Vilafranca i de Begues) 



1R TRAM 

ESCOLA COSTERETS – CORRIOLS DE RIBES – EL PALOU ALT – CAN 

BERTRAN – RIERA DE JAFRE – LA CARRETERA- TORRENT DE MAS DE 

MOSSEN ALBA – LES CASETES  

El punt de sortida d’aquest itinerari el situem al CEIP ELS COSTERETS. Anem 

a trobar el pont de la variant. Travessem per la passarel·la de fusta. A l’altre 

costat anem pel camí de l’esquerra amb vistes al Palou Alt. El seu nom ve de 

“palatiolo”, construcció defensiva. Passem prop de Can Bertran i en trobar un 

camí ample agafem cap a la dreta. Travessem la riera de Jafre, abans de 

l’aiguabarreig d’aquesta amb la riera de Begues, a llevant de Ca l’Escolà, i 

arribem a l’antic camí i mas de la Carretera  que anava de Sitges a Ribes i 

continuava fins a Vilafranca.  

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

EL PALOU ALT  

Barri de contrastos i gran interès, especialment la zona més antiga. Conté edificis de 

gran noblesa com can Muntaner o la Granja entre d’altres. Té dues parts, el Palou 

Baix, amb el centre neuràlgic al carrer de Jesús o dels Pous, i el Palou Alt, al voltant 

de can Pasculí. El Palou és l’únic barri del nucli de Ribes que té festa major: la celebra 

per Santa Maria (15 d’agost). 

http://www.ribes.org/en/sant-pere-de-ribes-guia/llocs-2/centre-de-ribes/el-palou/ 

 

(...) es documenta la creació d'un castell nou, del  qual no se'n coneix la situació 

exacta.  Algunes fonts l’han identificat amb el Casalot o Castellot, situat sobre un turó a 

mestral del nucli de Sota-Ribes. De forma paral·lela, el rei Alfons III el Benigne va 

atorgar l’any 1333 la carta de franqueses dels llocs de Puigmoltó i Llop Sanç. Els 

estudiosos Magí i Xavier Miret han apuntat a la pos sibilitat que aquest darrer es 

correspongui amb les restes d’una torre que hi ha a l puig de Can Baró de la 

Cabreta. També s’ha esmentat la possibilitat que al nucli del Palo u hi hagués 

hagut una construcció defensiva, tal com ho indicar ia la derivació del topònim 

de Palatiolo. Memòria mapa de patrimoni cultural de Sant Pere de  Ribes 

(Redacció: Antequem - Marta Lloret Blackburn- març 2011) 

 



2N TRAM : LA CARRETERA  I MAS DE LA CARRETERA 

La CARRETERA Casa que hi ha junt a la Carretera, 550 m al NE de la 

confluència de la riera de Jafre i de les Casetes, al peu del turó de la Carçosa 

o de la Carretera . Hi ha restes romanes i medievals. Segons quin ha estat el 

propietari ha anat variant de nom. Així en el segle XVI era can Muntaner  de la 

Carretera i també en el XVII, a finals del XIX can Tofolet de la Carretera i en 

1920 era de Cristòfol (Tofolet) Muntaner. Porta el nom de l’antic camí de 

RIBES, vell camí que de Sitges anava a Ribes per les Casetes i que, 

travessant la riera de Jafre, continuava de Ribes a Vilafranca creuant la riera de 

Begues, passant per la Torreta i Viladellops, via de comunicació molt ben 

documentada. El nom de la Carretera dóna idea de la seva impor tància a 

l’època.  

La Carretera és un gran casal amb contraforts , fortificat dintre d’un baluard. 

Hi ha restes d’una premsa de racó i una bassa natural tancada per un marge. 

És molt possible el seu assentament sobre una vil·la romana, i ja que a més 

d’una sitja excavada a la roca, s’han fet troballes de ceràmica ibèrica i romana. 

La Carretera surt esmentada durant el segle XVI, habitatge de Jeroni Muntaner 

de la Carretera, però la casa és molt anterior. Els Muntaner encara eren 

presents en el segle XX.  

(Explicació extreta del llibre: Masies del Garraf 2. de Pau Roig Estradé),  

 

Sortint pel camí trobem un 

bon exemplar de margalló 

a l’esquerra. Seguim entre 

vinyes amb un marge de 

pedra molt alt (de 3 a 4 

mts)  a la nostra esquerra. 

Ens hem de fixar en un pal 

d’electricitat i un garrofer 

al costat dret del camí  per 

agafar una drecera a la 

dreta. En aquest punt si 

ens hi fixem, a la dreta del garrofer, al torrent de mas Alba, veiem clarament 

2 de les enormes oliveres mil·lenàries.   



3R TRAM:  LES CASETES –  CAN MIRET DE LES TORRES – LES TORRES – 

CAN BRUGUERA -  SANTA BÀRBARA – BOSC DE CAN BRUGUERA – CAN 

PEI – ROCAMAR – AUTÒDROM DE TERRAMAR 

La masia de Les Casetes . Casa que és a la cruïlla dels camins que van de les 

Torres al mas de Mossèn Alba i de Sitges a Sant Pere de Ribes. La 

constància més antiga en un document data del 1914.  Per tant, és de 

construcció més recent que el Mas de la Carretera o  Can Bruguera, altres 

masies d’aquest recorregut. Estem en una de les poques zones de conreus 

d’horta del municipi. Enorme pi, pi blanc, típic del mediterrani, escorça grisa, 

capçada arrodonida poc densa. A diferència del pi pinyoner ( o pinyer o ver) la 

capçada del qual té forma de para-sol, escorça brunenca amb clapes d’un bru 

ataronjat, d’alçada generalment superior a la del pi blanc. 

Seguim camí en direcció oest. Passarem per sota l’autopista i passada aquesta 

agafem un corriol a l’esquerra que voreja la zona habitada. A la dreta veiem 

CAN MIRET DE LES TORRES. Més endavant hi ha el nucli poblat de LES 

TORRES i retornem al camí principal molt a prop dels límits de la urbanització 

Vallpineda.  

ENS AGRUPAREM  per travessar la carretera i apreciarem un enorme pi 

pinyoner a la nostra dreta. Un cop travessada la carretera arribem al nucli de 

CAN BRUGUERA, masia fortificada i amb pedra vista, del 1510. Ens desviem a 

l’esquerra i agafem un camí entre garrofers i pins. Trobem un tancat amb 

ovelles i en una bifurcació agafem a la dreta un camí entre vinyes. Veiem els 

Camils, Can Baró de la Cabreta (al seu puig segons Magí i Xavier Miret hi 

hauria les restes d’un segon castell de Ribes, circa s.XIV) i el Pedroell ( pedrera 

usada per construir el port de Vilanova).  

Seguim vorejant el bosc (BOSC DE CAN BRUGUERA) per un camí molt planer 

i passat un tallafocs sota unes torres de transport d’energia elèctrica, hem de 

parar atenció a un corriol a l’esquerra que s’enfila per la muntanya fins anar a 

parar al camí de CAN BRUGUERA,  camí que segueix  la carena que separa 

Sitges de la plana de Ribes  per la línia del terme  des de can Panxampla a 

la creu de Ribes.  



INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA  

Antigament, el lloc de les Torres duia el nom de Vila-rúbia, quadra de la qual es tenen dades 

des del segle XIII fins que canvià de nom. De les torres de defensa no ha quedat res, però 

s’han trobat murs soterrats d’època incerta i també una estació romana que demostra un 

poblament llunyà.  

Les Torres (Sant Pere de Ribes) 

De Viquipèdia 

Dreceres ràpides: navegació, cerca  

Coord.: 41° 14′ 57.24″ N, 1° 47′ 26.91″ E41.2492333,1.7908083 (mapa) Les Torres  és un nucli 

d'origen medieval de Sant Pere de Ribes que es troba al sud-est del municipi, a uns 2 km del 

centre de Sant Pere de Ribes i a tocar de la urbanització Vallpineda. 

Aquest nucli de població s'ha intentat identificar amb l'antiga quadra de Vila-roja o de Vila-rúbia, 

ja documentada el 1258. Amb l'augment de població dels segles XVI i XVII les Torres 

experimentà un gran creixement. Destaquen les masies d'origen medieval de les Barones, can 

Roig de les Torres, can Vaquero i la modernista de Can Miret de les Torres,  entre d'altres. 

En l'actualitat compta amb 67 habitants. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Les_Torres_(Sant_Pere_ de_Ribes)  

Antiga quadra situada prop de Sitges que antigament es coneixia com Vila-Rúbia, 

documentada des del segle XIII. El nom de les Torre s prové d'unes antigues torres de 

defensa, actualment desaparegudes . De la dotzena de cases cal destacar Can Jacas, Can 

Roig, una masia de planta basilical amb portal adovellat i un gran rellotge de sol a la façana i, 

especialment, el gran casalot modernista de Can Miret. 

http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=1002  

CAN MIRET DE LES TORRES  

Coneguda inicialment com can Font Gumà perquè va ser construïda per al germà de 

l'arquitecte, l'any 1898. A la seva mort va passar a la família Miret. Al 1955 la finca va 

ser adquirida per la família barcelonina Mas Gras, com a casa pairal.  

La seva estructura està basada en la masia tradicional, amb teulada a dues aigües i 

portal adovellat, però tot el repertori ornamental s'inscriu dins el vessant goticista del 

modernisme, clarament definit en les finestres del primer pis. Un detall remarcable és 

el balcó circular de pedra de la cantonada, profusament esculpit. La ceràmica i el maó 

vist estan presents a les gelosies calades que envolten les finestres del pis superior. 

Entremig hi ha un rellotge de sol amb la llegenda "mon caminar és segur, la llum del 

cel me guia" i, al seu damunt, quatre plats de ceràmica valenciana formant una creu. 



Corona la teulada un penell de ferro forjat. Davant la casa hi ha altres cossos i 

elements de gran interès, com el pou o el celler. 

http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=2305  

Can Miret de les Torres  

Situada prop del nucli de les Torres, la masia és obra de l’arquitecte modernista 

Josep Font i Gumà , autor, a Ribes, de l’Hospital del Redós i de la font de la Plaça de 

la Font. Datada l’any 1898 s’adiu a les principals caracterí stiques del modernisme 

amb la integració  de diverses tècniques de gran bellesa ornamental. Destaquen els 

elements esculpits i el rellotge de sol: ”mon camin ar és segur, la llum del cel me 

guia”. No hi falta la ceràmica ni el ferro forjat. Arquitectònicament és una joia, que 

honora al gran arquitecte que la va concebre. 

http://www.ribes.org/sant-pere-de-ribes-guia/llocs- 2/masies/can-miret-de-les-

torres/  

 





 

http://www.laltaveu.com/Altribes/AltR66.pdf  

 



4T TRAM:  CAN PEI –  CASES DEL SORD 

En aquest barri hi ha 3 centres públics d’ensenyament, dos de primària, el 

Maria Ossó i l’Agnès de Sitges i un de secundària, l’Institut Vinyet. 

CAN PEI Casa existent almenys des del segle XVIII, molt  a prop de la via del 

tren. 

CASES DEL SORD. Grup de cases que són uns 350 m al NO  del Vinyet. 

L’inicià un antic barrinaire de la pedrera de Garra f, Josep López i Ramos i 

d’aquí van venir els dos noms: Cases del Sord o d’e n Pepe de Garraf. 

Baixem per unes escales per anar a trobar un camí a mple que en direcció 

nord ens porta a l’Autòdrom de Terramar. A l’esquer ra veiem la 

urbanització ROCAMAR. 



5È TRAM – VISITA GUIADA (UNS 45’) AUTÒDROM DE TERRA MAR  

CLOT DELS FRARES 

Masia, S. XVI-XVII, estil Renaixement  BCIN (Bé Cultural d'Interès Nacional) 

Gran casal fortificat del segle XVI, que l'any 1923 es va veure envoltat 

per un circuït automobilístic, l'autòdrom de Terramar. És un edifici de 

planta quadrada, amb planta baixa, pis i golfes, cobert a quatre aigües. A 

la façana hi destaquen els medallons i escuts heràldics gravats a les 

llindes de les finestres i sota les mènsules d'un desaparegut balcó. Al 

costat de la casa hi ha una torre quadrangular. El Clot era una antiga 

quadra documentada al segle XIV. A principis del se gle XVII va ser 

propietat dels jesuïtes, d'on li prové l'actual nom . 

Informació sobre l’autòdrom de Terramar ja penjada en els vídeos de 

youtube en la proposta inicial de sortida. 



AUTÒDROM DE TERRAMAR –  PEDROELL –CAMP D’AEROMODELISME-  

MAS D’EN BOSC – PONT AUTOPISTA – CAN MACIÀ – LOS VIÑEDOS –

CARRER BLADES - CEIP LA RIERA – CARRER SAGRADA FAMÍLIA – 

CARRER ENRIC MORERA –  

 

PEDROELL  

Sortim de l’Autòdrom pel camí que segueix la llera de la riera de Ribes . A tocar 

de l’autopista no la travessem i seguim un camí ample a la dreta. Veiem a la 

nostra dreta el Camp d’Aeromodelisme i després a l’esquerra hi ha el Mas d’en 

Bosc , passem pel costat i travessem l’autopista pel pont. Vistes a tota la plana 

de Ribes i, al nord, Can Coll. 

Anem entre garrofers , arribem a una cruïlla de quatre camins perpendiculars. 

A l’esquerra ens portaria a el Carç (mal anomenat els Cards) i a Puigmoltó i 

recte arribaríem a Ribes per Can Coll. Triem el recorregut més curt, girem a la 

dreta i aviat arribem a Can Macià. Aquí agafem pel carrer de les Blades, el 

seguim fins sortir de Can Macià, CEIP La Riera de Ribes, creuem la riera i 

anem cap a la dreta pel Carrer Sagrada Família, seguim sempre endavant, 

creuem la carretera i per la rambla – carrer Enric Morera- arribem al CEIP 

Costerets. 

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA  

 

CAMP D’AEROMODELISME SANT PERE DE RIBES 

Breu història del Club d’aeromodelisme Els Cards   

Als anys 50 i 60 a Vilanova i La Geltrú, hi havia a lguns aficionats a 
l’aeromodelisme . Afició que entre d’altres va introduir el Sr. Coll, el “Coll 
de les gracioses”, li deia la gent, perquè la seva feina era repartir gracioses i 
altres refrescos. El Sr. Coll va participar en la guerra civil com a viador en 
el bàndol republicà. 

En aquella època, l’aeromodelisme consistia en el vol lliure d’aeromodels i 
sobre tot en el vol circular. El Sr. Coll i els seus companys feien exhibicions 
de vol circular en els col·legis i en els camps de futbol deixant una llavor 
important en la joventut que veia i admirava aquells petits aeromodels fent 
cabrioles. 

 

MAS D’EN BOSC SANT PERE DE RIBES (Segles XVIII-XIX)  



CAN MACIÀ   

Can Macià  és una urbanització de Sant Pere de Ribes que actualment es troba 

quasi enganxada al nucli urbà de Ribes per la seva part sud. Quan es va 

començar a construir, durant els anys 70 del segle XX, distava del nucli urbà 

uns 700m. S'hi accedeix des de la carretera que duu a Sitges, tot travessant un 

pont sobre la riera de Ribes. El nom original era Los Viñedos, però darrerament 

se n'ha modificat el nom i s'ha adoptat el que tenia una masia senyorial que es 

trobava en la zona, i que fou enderrocada per a la construcció de la 

urbanització. El 2006 comptava amb 230 habitants censats.  
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