
CIRCUIT D’ADARRÓ 

 

Què és el circuit 
d’Adarró? 

 

És un  circuit de 4,65 km per passejar a 
peu  o  amb  bicicleta  de  muntanya.  La 
major  part  passa  per  antics  camins 
ramaders  o medievals  amb marges  de 
pedra  seca  com  el  camí  de  l’Ortoll,  el 
camí  fondo  de  Sant  Gervasi  i  el  camí 
d’Adarró.  Aquest  últim  s’ha  recuperat 
gràcies a  l’esforç durant 4 anys de gent 
voluntària de  la Plataforma en Defensa 
d’Ortoll‐Sant Gervasi. El 60% de l’itinerari 
té paviment de  terra  compactada, 30% 
d’asfalt  i 10% de pedra. El punt més alt 
de la ruta és el Turó del Sèu a 25 m sobre 
el nivell del mar, el més baix a la platja de 
Sant  Gervasi  gairebé  a  nivell  del  mar. 
Malgrat els escassos desnivells, el circuit 
ofereix en molts llocs magnífiques vistes 
sobre el mar. 

Què és pot veure? – natura
 
Flora: Domina les pinedes de pi blanc, però també hi 
ha bona presència d’altres arbres, arbustos, plantes 
i  líquens. Podem  veure  fàcilment durant  tot  l'any: 
garrofer,  pi  pinyoner,  alzina,  olivera,  ametller, 
xiprer,  figuera,  vinya,  arç,  llentiscle,  lligabosc, 
esbarzer,  ravenisses,  fonoll,  farigola,  i  fins  i  tot  hi 
podreu fer algun bolet a la tardor! 
 
Fauna:  Gran  varietat  de  vertebrats  i  invertebrats 
com  ara  conills,  eriçons,  musaranyes,  guineus, 
ratolins,  serps, dragonets  i  sargantanes. És alhora 
un magnífic hàbitat per a moltes espècies d'ocells 
residents i migratoris que el fan susceptible d'arribar 
a ser algun dia una zona especial de protecció per a 
les aus (ZEPA). 

 

 



Què es pot veure? – vuit punts d’interès 
1 Barraques  de  pedra  seca,  a  Vilanova  i  la  Geltrú 
anomenades mulasses.  N’hi  ha  quatre,  dues  d’elles 
intactes.  Són  construccions  que  feien  la  funció  de 
cobert  d'estris  i  aixopluc.  Construïdes  pels mateixos 
pagesos que treballaven a  les  feines del camp,  ja  fos 
segant  o  veremant.  Si  les  dimensions  ho  permetien 
s'utilitzaven també pel descans del animals de tir. A les 
vores de les mulasses trobarem diversos arbres fruiters 
que donen bona ombra i aliments.  

 

  2   Poblat  Ibèric  i Vil∙la Romana. És el  jaciment més 
important  de  la  ciutat  i  un  exemple  cabdal  dels 
poblaments  ibèrics de Catalunya. El centre del poblat 
ibèric se situava al Turó d’Adarró, però només es pot 
visitar  la  part  on  es  van  concentrar  les  activitats 
artesanals amb terrisseries  i extracció de ferro, a peu 
del torrent. A  l’altre costat es troba  la Vil∙la Romana, 
només  parcialment  excavada.  El  Poblat  Ibèric  va 
arribar a  tenir uns 3.000 habitants,  la Vil∙la Romana 
era molt més reduïda. 

 
 

 3  Miramar,  més  conegut  com  el  Xalet  del  Nin, 
construït l’any 1913 sobre el Turó d’Adarró, on fa més 
de  2500  anys  estava  el  centre  del  poblat  Ibèric 
d’Adarró. Desprès, va haver‐hi un fortí amb canons per 
defensar la costa. El xalet és d’estil modernista i va ser 
construït per Joan Ferrer  i Nin. Era el propietari de  la 
Fàbrica de la Rambla, una de les nombroses fàbriques 
de tèxtil que va tenir Vilanova entre finals del segle XIX 
i  principi del XX. 

 

  4  Defensa de la costa de la Guerra Civil. A finals del 
1936 van començar els bombardeigs des de mar dels 
vaixells franquistes i es temia un desembarcament a les 
platges mediterrànies. Vilanova i la Geltrú va comptar 
amb  un  total  de  deu  nius  de metralladores  per  a  la 
defensa de la costa, situats entre la platja de la Farola 
i el Prat de Vilanova. El niu de Sant Gervasi va comptar 
amb una bateria de quatre obusos Ordóñez de 15 cm 
model 1891, obsolets ja al començament de la Guerra 
Civil. Mai van entrar en acció. 

 

 

 



 5 Ermita de Sant Gervasi. Construïda al segle XVI en 
honor  als  sants  bessons  Gervasi  i  Protasi.  Desprès, 
l’ermita ha donat nom a molts indrets de l’entorn com 
la  platja,  el  camí  fondo  de  Sant  Gervasi,  etc. 
Actualment l’ermita és de propietat privada; no hi ha 
accés públic ni se celebra cap acte  litúrgic. Encara es 
conserva un retaule barroc, mentre que gairebé totes 
les imatges es troben malmeses o han estat retirades 
per evitar actes vandàlics.  

 

  6  Jardí romàntic del desaparegut Xalet de l’Ortoll. A 
les  restes  d’aquest  jardí  d’estil  modernista  trobem 
alguns dels arbres i arbustos més vells i més grans de 
la zona, entre ells un pi i un llentiscle centenaris. També 
hi ha alzines, palmeres, plàtans, pins canaris  i xiprers 
de  grans  dimensions  i  una  gran  varietat  de  plantes 
exòtiques. La ubicació sobre terres fèrtils i profundes a 
la riba occidental del torrent de Sant Joan propicia una 
biodiversitat molt elevada que només es troba en un 
hàbitat amb condicions ambientals humides. 

 
 

 7  Molí de  l’Escardó. La falta de rius a Vilanova  i  la 
Geltrú  va  obligar  a  la  construcció  de  molins  que 
utilitzaven la força del vent per moldre el gra. Un dels 
més antics és el Molí de l’Escardó, que va ser construït 
l’any  1616.  Té  una  torre  de  planta  circular  i 
lleugerament  troncocònica  amb  una  porta  d’accés  i 
una obertura superior on s’ubicava l’eix de les aspes. A 
l’interior hi ha la resta d’una escala circular que permet 
pujar i gaudir d’uns vistes magnífiques sobre la costa. 

 

  8   Sínia de Sant Gervasi. Una sínia és una màquina de 

pouar  aigua  d’aqüífers  subterranis,  normalment  per 

tracció animal. La de la foto va ser adaptada amb una 

bomba  elèctrica.  A  Vilanova  i  la  Geltrú  també 

s’anomenen sínies a les petites explotacions agrícoles 

destinades a l’autoconsum i petita venda d’excedents. 

A Adarró en va haver moltes  i denota  la  importància 

del  passat  agrícola  i  ramader  de  la  zona.  L’acció  de 

l’home  va  anar  dessecant  els  aiguamolls  i  estanys 

costaners per al seu aprofitament.   

 



 

 

L’Ortoll‐Sant Gervasi és una zona verda, però urbanitzable, de 100 ha molt 
a prop del centre de Vilanova i de la costa. Des de 2011, la Plataforma en 
Defensa de l’Ortoll‐Sant Gervasi ha treballat per recuperar aquest pulmó 
verd per a  la gent vilanovina  i visitants, com a  lloc de passeig, d’oci  i de 
gaudi de la natura.      Twitter: twitter.com/ortollstgervasi 
Web: www.parcnaturalortollsantgervasi.blogspot.com.es 
Facebook: www.facebook.com/groups/207794319263745 
Email: ortollsantgervasiparcvng@gmail.com   


