
 

 

Bicicletada  
50 anys del Llebetx 

 
Diumenge 5 de maig. 9’30 hores. Masia 

d’en Cabanyes 

 
 

 
Molts i variats estan sent els actes que s’estan portant a terme per celebrar els 50 anys de l’Escola. 
 
Hem recordat moltes coses... però faltava una sortida en bicicleta, per recordar aquelles BH en que molts 
nens i nenes venien a l’escola. Les colònies a Ca l’Amadeu al Poble Nou del Delta. Les sortides que organitzava 
el recordat amic Josep Ramon cada any per la diada de l’Esport... Per això no hi pot faltar aquesta activitat. 
 
Serà el diumenge 5 de maig. Us proposem una excursió en bicicleta en família. 
 
L’itinerari començarà a la Masia d'en Cabanyes i ens portarà per tot un seguit de Masies al llindar dels termes 
de Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes: Masia d'en Frederic, Torre del Veguer, Can Martí del Mas Roig, 
Santa Magdalena, Finca i Bosc de Mas Solers… 
 
L’itinerari no arriba als 8 Km i transcorre bàsicament per pistes i camins amples, en principi és ciclabe i apte per 
a tothom que sàpiga anar en bicicleta i estigui una mica acostumat. En algun tram, es circula per camí 
pedregós, però assequible.El desnivell total acumulat no arriba a 70 metres, hi ha algun petit repetxó que si 
convé es fa a peu. Ens esperarem. 
 
Si gireu el full veureu més detalls i algunes recomanacions. 
 
Us apunteu? Doncs ompliu el formulari:  
 
http://ves.cat/eoUn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ves.cat/eoUn


DETALLS DE L’ITINERARI 
 
Sortirem de la Masia Cabanyes, 
Centre d’interpretació del 
Romanticisme, on ens obriran 
les portes i podrem disposar de 
lavabos. Enfilarem pel camí Ral, 
passant per la Masia d’en 
Frederic, seu de l’Associació 
dels Tres Tombs de Vilanova i la 
Geltrú, passarem per la Masia 
Samà, la Torre del Veguer, Can 
Martí del Mas Roig, Finca Mas 
Solers i arribarem al Bosc de 
Solers al voltant de les 11 h. on 
tenim previst esmorzar. Després 
de gaudir una estona d’aquest 
espai tant emblemàtic, tornarem 

per la recta dels Ametllers i Santa Magdalena amb la previsió d’arribar al voltant de les 13 h. 
 
A destacar:  

- L’antic camí Ral, per on hi passaven les diligències que comunicaven amb Sant Pere de 
Ribes, Sitges i Barcelona. Per aquest motiu ens trobarem amb grans Masies que havien 
destacat per la gran activitat econòmica. 

- La finca i bosc de Mas Solers: espais singulars i emblemàtics de la comarca. 
- Evidentment, passar un matí agradable petits i grans, fer una mica d’exercici tot gaudint dels 

nostre entorn. 
- En acabar ens conviden a un petit refrigeri a la masia d’en Cabanyes i obriran el museu per si 

el volem visitar.  
 
Recomanacions: 

- Cal portar casc 
- Porteu les bicicletes una mica revisades: comproveu l’estat de les rodes, la pressió, que 

funcionin els frens… 
- Com hem dit, una part de l’itinerari (un 10 %) transcorre per camins pedregosos, en principi en 

bon estat, pel que no és recomanable una bicicleta de carretera. 
- Cal portar esmorzar i aigua. 

 
Important: 
 

- Aquesta és una activitat que organitza la Comissió dels 50 anys de l’escola i està adreçada a 
tota la comunitat educativa: alumnat, famílies, mestres, … Els nens i les nenes que s’apuntin 
ho han de fer amb la companyia d’un adult el qual se’n fa responsable. 

- En cas de qualsevol incident, l’organització declina tota responsabilitat que se’n pugui derivar. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 


