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PUIG DE LA MOLA DES D’OLESA DE 
BONESVALLS 

 

 
 
Distancia: 10,8 km       Horari: 3h / 3h 30 min     Dificultat: fàcil 
Altura mínima: 252 m   Altura màxima: 540 m Desnivell total: 378 m 

 
 S El punt d’inici i final de la ruta és el carrer Hospital del Barri de l’Hospital d’Olesa de Bonesvalls. 

Just abans d’entrar a la part antigua a l’inici del carrer hi ha lloc per aparcar els vehicles. (Alt. 
266 m). Tirar rectes pel bonic carrer Hospital fins arribar a la plaça Fitó. 

 

 1 120 m. Plaça Fitó. Font d’aigua connectada a la xarxa pública.  Al final de la plaça cap a la 

dreta vora una riera surt un camí cimentat que hem d’agafar.  Arribarem a la riera de Begues 
i la creuem pel mig. Normalment no hi ha gaire aigua de totes maneres a la nostra esquerra 
hi ha un pont.  

 

 A Un cop creuada la riera a mà esquerra ens quedarà l’antic Hospital medieval d’Olesa també 

conegut com Hospital de Cervelló. Abans de continuar el camí podem aprofitar per fer una 
ullada i donar una volta pels exteriors dels edificis medievals. (Alt. 261 m). 

 

 2 260 m. Just a l’altra banda de la riera de Begues veurem un pal indicador. Hem de seguir el 

GR-5 pel camí ran de riera, camí de Sapalla i el Mas de l’Esquerrà. El camí és un bonic corriol 
que corre paral·lel a la riera de Begues. Més endavant robem un petit trencall a mà esquerra 
que va cap a uns camps però nosaltres continuem rectes pel nostre corriol.  

 

 3 825 m. Trencall a mà esquerra i pal indicador de GR. Deixem el corriol arran de riera i agafem 

el caminet pujador que surt a la esquerra en direcció a l’avenc de l’Esquerrà.  
 

 4 848 m. De seguida trobem una pista ampla. Hi ha un pal indicador del GR que ens indica que 

hem de creuar la pista i continuar rectes pujant pel nostre caminet. Ara el caminet puja fort pel 
mig del bosc. 

 

 5 1,1 km. Per la nostra dreta se’ns uneix un altre caminet. Pal indicador de GR. Continuem 

rectes en la mateixa direcció que portem. Ara el camí planeja. Caminem pel mig de la llera del 
fondo de Sapalla. La ruta en aquest tram és una mica pedregosa i els bastons són útils, encara 
que puja poc. 

 

 6 1,9 km. Trobem a la dreta un senderó desdibuixat marcat amb una fita de pedres. Continuem 

rectes pel nostre camí sense desviar-nos. Continuem pel fons de la pedregosa llera.  
 

 7 2,4 km.  Atenció trencall important. A la nostra dreta marcat amb fites de pedres surt un 

senderó pujador. Cal agafar-lo i deixar el nostre caminet. (Alt. 304 m). Falta el pal indicador 
del GR que ens hauria de marcar aquest trencall cap a la dreta. Ara el caminet puja fort mentre 
ens allunyem del fondo de la valleta. En cas d’error i de no agafar el trencall el caminet del 
fondo de la llera més endavant connecta amb una pista que si la seguim cap a la dreta torna 
a connectar amb la nostra ruta.  
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 8 2,7 km. El caminet desemboca en una pista. Pal indicador de GR. Agafem la pista cap a la 

dreta. 
 

 9 2,8 km.  En un revolt cap a la dreta trobem una cruïlla. Pal indicador. Deixem la pista i agafem 

un camí ample seguint la direcció del GR cap a l’avenc de l’Esquerrà. Aquest camí puja molt 
suau. 

 

10 3 km. Cruïlla a l’esquerra i pal indicador. Continuem rectes en la mateixa direcció que portem 

seguint el GR. Ara el camí es converteix en un caminet i baixa un xic. 
 

11 3,3 km. El caminet desemboca en una pista molt ampla. Pal indicador. Agafem la pista cap a 

l’esquerra en direcció a l’avenc de l’Esquerrà i iniciem una bona pujada.  
 

12 3,5 Km. Cruïlla. Per la nostra esquerra ens arriba una pista barrada amb una cadena. 

Continuem pujant per la pista principal sense desviar-nos.  
 

13 3,6 km. Petita cruïlla per anar a veure l’avenc de l’Esquerrà. Deixem la pista principal i anem 

cap a la dreta. 
 

 B 3,65 km. Avenc de l’Esquerrà. És un dels avencs més importants del país. (Alt. 341 m). 

Compte d’acostar-vos si aneu amb nens. Hi ha una barrera de precaució. Un plafó i una placa 
us recorden el lloc on sou. Després tornem a la pista per on hem vingut i continuem pujant.  

 

14 3,7 km. Als pocs metres deixem la pista i agafem un corriol que surt a la nostra esquerra. 

Atenció no hi ha pal indicador però, si que hi ha marques de GR en un arbre a l’esquerra i un 
senyal de GR en forma d’aspa en la pista. El corriol puja fort pel mig del bosc. Si ens passem 
el trencall no passa res més endavant el corriol torna a connectar amb aquesta mateixa pista. 

 

15 4,0 km. El corriol desemboca en un revolt de la pista, al costat de les runes del corral de 

l’Esquerrà. (Alt. 376 m). Agafem la pista, que en aquest tram està cimentada, cap a l’esquerra 
i continuem pujant. Passat aquest tram de pujada deixa d’estar cimentada i fins i tot baixa un 
xic. 

 

16 4,4 km. En un revolt de la pista cap a la dreta trobem una cruïlla molt important. Pals 

indicadors. A mà esquerra surt un caminet barrat amb una cadena en direcció al Puig de la 
Mola (GR-92-3). Hem d’agafar aquest caminet i deixar la pista principal per on continua el GR-
5 en direcció a Sitges. El caminet puja fort pel mig del bosc. Bastons útils. 

 

17 4,6 km. Cruïlla de caminets. Agafem el de l’esquerra. Ara sortim del bosc i ja veiem el cim que 

ens queda a la nostra dreta. 
 

18 4,9 km. Arribem a un collet. Pal indicador. (Alt. 432 m). Seguim les marques del GR-92-3 cap 

el Puig de la Mola. Ara el corriol puja de valent decidit cap al cim. Aviat veurem la torre de 
vigilància del cim. 

 

19 5,4 km. El nostre senderó desemboca en una pista molt ampla. Pal indicador. Agafem la pista 

cap a l’esquerra i acabem de pujar al cim que està molt a prop.  
 

 C 5,5 km. Arribem al Puig de la Mola. (Alt. 535 m). Dalt del cim trobarem una placa dels 100 

cims, un vèrtex geodèsic i una enorme torre de vigilància. Després tornem enrere i baixem per 
la pista fins al trencall anterior.  
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19 5,55 km. Ara continuem baixant per la pista en direcció al Pla de les Basses i Olesa de 

Bonesvalls (en groc) i  cap els Casals i Begues (en vermell, GR-92-3). El cim ens quedarà a 
mà esquerra. La pista va carenant i baixa de manera suau. Més endavant trobarem un tram 
cimentat. 

 

20 6,0 km.  Trencall i pal indicador. Trobem un camí que es desvia cap a la dreta seguint la 

direcció del GR-92-3 cap els Casals i Begues. Nosaltres no ens desviem, continuem rectes 
per la pista cap al Pla de les Basses i Olesa de Bonesvalls (en groc).  La pista comença a 
baixar de valent amb alguns trams cimentats (els més pendents).  

 

 D 7,7 km. Més endavant després de les fortes baixades trobem un tram que la pista comença a 

pujar fins que arribem al Puig de l’Escanyador (Alt. 477 m). Passat aquest punt la pista torna 
a baixar. 

 

 E 8,2 km. Més endavant la pista planeja. Estem al Pla de les Basses. (Alt. 434 m). Continuem 

per la pista. 
 

21 8,3 km.  Ens arriba per l’esquerra una pista que s’ajunta a la nostra. Continuem rectes baixant 

per la nostra pista. 
 

22 8,8 km. Atenció cruïlla important. Deixem la pista principal i agafem un camí que surt a mà 

esquerra. (Alt. 408 m). No hi ha pals indicadors, només una fita de pedra. El camí ràpidament 
es converteix en un bonic corriol que travessa el bosc. Al principi planeja però més endavant 
comença a baixar en serio. Bastons útils.  

 

23 9,4 km. A la dreta trobem una petita cruïlla que porta a un antic pou situat a la vora del camí. 

Nosaltres continuem baixant pel nostre corriol. 
 

24 10,2 km. Ja tenim enfront l’Hospital medieval d’Olesa. Per la nostra dreta ens arriba un corriol. 

Seguim rectes cap a l’Hospital pel nostre caminet sense desviar-nos. Passem pel costat d’una 
casa enrunada i camps de vinyes. 

 

25 10,3 km. Per l’esquerra surt un camí que va cap els camps. Nosaltres continuem rectes sense 

desviar-nos i passem pel marge d’uns camps d’oliveres i vinyes. Arribem al recinte emmurallat 
de l’antic Hospital. Voltem l’hospital que ens quedarà a mà dreta. Al final trobarem una cadena 
que ens barra el pas. Continuem. 

 

 2 10,6 km. Connectem amb el camí de l’anada. Trobem el pal indicador de l’Hospital de Cervelló. 

Girem cap a la dreta en direcció a Olesa de Bonesvalls. (Alt. 261). Travessem la riera de 
Begues i a l’altre costat agafem el camí cimentat que ens porta cap a la plaça Fitó. 

 

 1 10,7 km.  Plaça Fitó. Girem a la dreta i agafem el carrer Hospital. 

 

 A 10,8 km. Continuem pel carrer Hospital fins arribar al punt d’inici de la ruta. (Alt. 266 m). 
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