
Caminades Eixample   Senderisme: dimarts 8 gener del 2019 
 
Vallirana – Salt del Moro – Creu del Puig Vicenç 

Sortida prèvia: (longitud 10,8 kms, desnivell: 320 m, temps/mov 2h 40m ) 
 
 
Vallirana és un municipi situat a l’oest de la comarca 
del Baix Llobregat, a les serres de l’Ordal, dins del 
Massís del Garraf, amb una extensió de 23,93 km2. 
Compta amb diversos elements patrimonials d’interès 
històric, com la Cova Bonica, testimoni del remot 
poblament de la contrada en època neolítica; el molí 
de Can Batlle, masia totalment restaurada i adaptada 
com a Museu i Centre d’Interpretació del Patrimoni, o 
els Molinots de la Llibra, dues torres medievals 
actualment integrades dins una moderna urbanització. 
 
La situació geogràfica privilegiada, el relleu capriciós, abrupte i pintoresc, el clima 
mediterrani i l’adequada ubicació, permet fer de Vallirana la destinació idònia per a totes 
aquelles persones que gaudeixin en companyia de la natura. 

La construcció de la carretera cap al Port de 
l'Ordal, a mitjans del segle XVIII, va ser un fet 
transcendental per a la història Vallirana, que va 
deixar de ser un petit agregat de masies per 
estructurar-se com un poble al voltant de la nova 
carretera. 

A Vallirana es troben diverses fàbriques assentades 
des de fa temps i la producció principal van des del 
sector de la construcció a l'alimentació. 

Fabricació de ciment i extracció d'àrids (pedreres), 
o el tèxtil. En l'actualitat altres sectors que s'han anat 

desenvolupant són el de la metal·lúrgia, la química i la fusta. 

Actualment Vallirana, és un poble modern on predominen les urbanitzacions de primera 
residència, i que viu enclavat al cor de les muntanyes de l'Ordal. Un entorn privilegiat de 
gran bellesa dominat per grans extensions de bosc mediterrani i crestes de calcària, a 
menys de 25 km. de la ciutat de Barcelona, a un pas de les platges del Baix Llobregat i del 
Garraf, i molt a prop de la zona vinícola del Penedès. 

La ja existent variant de Cervelló i l'actual construcció…….. 
de la Variant de Vallirana, aproparan encara més el poble a 
Barcelona i als nuclis de la Vall del Llobregat.  

 

CAN BATLLE 

Vallirana 1840 



Visitarem dos indrets d'interès, com son la penya del Moro i el puig Vicenç.  
Gairebé tota l'excursió transcorre per pistes menys algun un petit sector per corriols. 

 

La Penya del Moro és una muntanya de 467 metres que és troba 
entre els municipis de Begues, de Torrelles de Llobregat i de 
Vallirana, a la comarca del Baix Llobregat. És una balconada natural 
al Serrat de Can Güell (EIN Muntanyes de l'Ordal) amb vistes a les 
muntanyes que envolten la vall del territori de Torrelles de Llobregat. 

 

 
El puig Vicenç queda molt isolat i per tant gaudeix d'una molt bona 
panoràmica. La roca del Moro és un mirador a la punta del cingle i a 
les seves parets hi ha diferents vies d'escalada.  

 
Contrasta segons on miris la vegetació densa i uniforme dels boscos amb les múltiples 
urbanitzacions que cobreixen gran part de les muntanyes i amb  boscos en plena recuperació 
després de patir incendis.  

 
També cal destacar que durant l'excursió anirem trobant diverses cabanes de pedra seca, 
moltes en bon estat de conservació. 

  
Només començar a caminar, al final del 
carrer d'Argentina de Vallirana ens 
trobem amb l'ermita preromànica de 
Sant Silvestre en un estat de 
conservació lamentable, previ a la de 
ruïna total. Hi ha un cartell que indica 
que se n'està estudiant la rehabilitació; 
esperem que no arribi massa tard! El 
seu estat també dona una idea del grau 
cultural dels que han anat degradat una 
construcció que originàriament data de 
l'any 904!!! 

 

 

 


