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UNA EXCURSIÓ LLEUGERA PER A TOTA LA FAMÍLIA

Anar pel camí de la creu
de Begues entre masies
Es pot conèixer la tasca dels bombers voluntaris

Aquesta excursió pertany al llibre:
Explorar Catalunya 1

60 excursions per a infants de 3 a 8 anys

L’excursió ens permet esbrinar 
com era el treball al camp, 
les cabanes de pedra seca, i 

la vida a les masies. Podem apren-
dre a orientar-nos amb els punts 
cardinals, observar la recuperació 
del bosc després d’un incendi i co-
nèixer la tasca dels bombers. 

L’any 1994 Begues va celebrar el 
seu mil·lenari. El nucli antic eren 
cases al voltant de l’església de 
Sant Cristòfor de Begues, de l’any 
981. la resta de la població vivia en 
masos dispersos per la plana, on 
es conserven diverses masies (Mas 
Roig, Can Jepet...) amb terrenys de 
conreu, de vinya i arbres fruiters.

Les masies vénen de les vil·les ru-
rals de l’època romana i s’estenen 
a partir del segle XV. Són explota-
cions a càrrec d’una família adap-
tades a les necessitats agrícoles o 
ramaderes de cada lloc. En general, 
l’habitatge es compon d’una planta 
baixa amb vestíbul, la cuina amb 
la llar, el rebost, el celler i l’esta-
ble; al primer pis, la gran sala i els 
dormitoris; a dalt, les golfes. A la 
façana hi ha un rellotge de sol i 
al costat de la porta d’entrada un 
pedrís. A l’exterior el pou i en les 
masies ramaderes, l’abeurador. 

Dels terrenys de conreu s’apro-
fitaven les pedres que es treien 
en llaurar, amb les quals es feien 
marges i cabanes de pedra seca per 
guardar les eines, el bestiar i per a 
aixopluc. 

El massís del Garraf ha sofert greus 

incendis, com el del 1982 que arribà 
ben a prop dels masos de la Creu. 
Hi ha moltes explotacions de pedre-
res per fabricar ciment i calç.    

Visita al parc de bombers
La visita al parc de bombers ha 
de servir per relacionar la tasca 
d’aquestes persones amb el paisat-
ge observat a l’excursió i també per 
afavorir la comunicació amb aquells 
que tenen cura de l’entorn.

PUNT DE PARTIDA
Urbanització La Costeta: avin-
guda La Costeta amb camí ral 
de Begues. 

DESNIVELL I DURADA
Fins a les masies de la Creu el 
desnivell és suau. Cap a Begues 
fa una mica de baixada amb un 
desnivell d’uns 20 m. La dura-
da aproximada és d’una hora i 
tres quarts, sense comptar les 
aturades. 

RECORREGUT
Avinguda de la Costeta – 

Carrer de les Flors – Casa de 
colònies de Can Rigol
Des del camí ral travessem el 
turó de la urbanització per ar-
ribar a Can Rigol, al límit del 

Itinerari: Les masies de Begues
La rosella 
La rosella és una mala herba 
molt comuna que creix entre 
els sembrats. La seva flor, molt 
fràgil i efímera, té un color ver-
mell molt viu i està formada per 
quatre pètals. Observem aques-
ta flor que té la funció de donar 
bellesa als camps de cereals, so-
bretot quan estan madurs.

parc natural del Garraf. Al seu 
voltant hi ha cabanes de pedra 
seca, algunes molt ben conser-
vades. 

Can Parellada
Davant de l’entrada prenem una 
pista, a l’esquerra, cap a Can Pa-
rellada. En arribar-hi deixem el 
corriol de l’esquerra i continuem 
per la pista que porta directament 
al camí de Mas Roig, envoltada per 
un mur de pedra. Sense entrar a la 
finca, prenem la pista de l’esquerra 
que la rodeja. Al costat de la pista 
d’accés al mas trobem una cabana 
de pedra. 

Mas Roig
Continuant el camí (amb el mur 
a la dreta) trobem un altre accés 

al Mas Roig. Amagada entre 
pins, a la dreta, podem veure 
una altra cabana. Tornem al 
camí, que es converteix en un 
petit corriol que enllaça amb 
un camí que ve per l’esquer-
ra. Prenem la pista a la dreta i 
ens fixem a banda i banda en 
el camí: una pineda recuperada 
després d’un incendi i una altra 
de més salvatge. 

Masies de la Creu – La Creu o 
coll Fe
A la dreta veiem les ruïnes d’un 
magatzem i a l’esquerra els ma-
sos de la Creu. Anem a travessar 
una pista d’accés amb un cotxe 
on hi ha la creu de terme. Una 
inscripció ens diu: “Per conser-
var la memòria d’aquesta creu 
de terme en el camí de Sitges, 
Olivella i Ribes”. A la base hi ha 
els quatre punts cardinals. Ve-
iem una bona vista de Begues i 
els voltants. 

Can Parellada – Urbanització 
La Costeta – Camí ral – Carrer 
Sant Domènec –Parc de bombers 
de Begues
Seguint el mateix camí tornem 
fins a Can Parellada, on agafem 
el corriol desdibuixat que surt de 
la masia i que porta a l’avinguda 
Sitges, al poble de Begues. Cre-
uem la carretera de Begues (camí 
ral) i a l’altra banda prenem el 
carrer Jaume Petit. El seguim 
fins a travessar el carrer Sant 
Domènec, a la dreta, on hi ha el 
parc de bombers. 

Rellotge de sol d’una masia

Transport 
Empresa Mohn, SL (bus).
Vehicle privat. Carretera BV-
2041 (C-246) a Begues. Passat 
el nucli urbà de Begues, al km 11, 
trobem l’avinguda de La Costeta 
per accedir al camí cap a la casa 
de colònies de Can Rigol. 

Telèfons i webs
Ajuntament de Begues:

93 639 05 38.www.begues.cat

Horari:
Cal concertar la visita al parc de 
bombers voluntaris de Begues. 

Serveis:
fonts d’aigua potable a Begues.
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