
1ESENTACIÓ

Iloc conegut com Puigdetiula és una
) les sortides habitual s cap a la banda
;cidental o de ponent des de Vilanova, i
1 sigut -i és encara- un deis itineraris
eferits pels excursionistes i col les de
rnnares que proliferen per aquestes
mtrades. Es nacía. dones. de fer el
'llb via Cubelles i acostar-nos fins
1uesta petita elevació de 173 metres,
1 conflueixen, entremig del bese. tres
unins senyalitzats: un d'ells és la
urerada de Santa Coloma, també
Jnegut com fondo de l'Avenc i que surt
)1 terme de Cunit; l'altre ve des de

Jbelles i passa pel costat de les
stallacons auxiliars de la Central
xrnica. posad es a la banda de dalt de
utcoista C-32, i que amb una bona
Jjada envoltada de pins ens servran en
luest itinerari per confluir dalt de tot com
senders del GR 92-5a (provinent de
Jbelles), I'altre seguint en direcció a
astellet i finalment, un tercer com a
Jnnexió amb el PR-C 143, el qual.
)gons la FEEC, arriba fins a Sant Pere de
besoCal tenir en compte que en aquest
3titcim no tenim possibilitat d'albirar cap
morárnca. ja que es troba envoltat de
ns. Haurem de davallar una mica fins
Jeel paisatge s'aclarebí i puguem
3rivarper visitar la masia de Puigdetiula,
nb la companyia d' algunes torres
3ctriques de MAT presents a tot
inerari. En el descens tampoc no
xrem deixar de banda les múltiples
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urbanitzacions que ocupen aquella zona. pel pont de Foix i avall una estona per la
carretera de Cubelles, i girarem
sobtadament per la urbanització parallela
a I'habitualment seca Ilera del Foi~ per

Farem cap a la piramidal font d'inici de la
urbanització de Mas Trader. Seguirem



anar cap a Ricreu i la masia del Salze.
Poc abans de la masía. girarem pel camí
de Rocacrespa, i previ pas per les
rotondes sota l'autopista continuarem pel
mate ix camí fins arribar als Sis Camins, al
barri de la Collada, i fer cap al parc de la
Ouadra d'Enveja. Seguint pel carrer de la
Torre d'Enveja arribarem a la creu de
terme de Sant Joan, just al peu de l'edifici
deis Jutjats, on donarem per acabat
aquest recorregut.

Aquest itinerari, de nou és una gentilesa
de la Colla deis Dimecres, el col·lectiu
que precisament aquest dia de la
setmanaes dedica a recórrer la nostra
comarca i també les properes.

Inici O h 00 mino Placa Xoriguer

Sortim de la placa Xoriguer seguint en
direcció a ponent pel carrer de l'Aigua.
Arribem a la Rambla Arnau de Vilanova
(14') Passem a tocar la creu de terme de
Sant Gregori, i girem per la Ronda Iberica
(6') seguint acuesta ampla avinguda fins
a la rotonda i trencall que va al Fondo de
Somella (11') Des d'aquesta rotonda
derivarem en sentit descendent pel camí
vell de Cubelles. (Cormpte que és un
camí amb torea tansltl). E?enaviat
passarem pel pont sota íavsriant de la
carretera C-31 ,6'), la qual, seguint
aquest camí pavrnentat. ens quepara a •

I'esquerra. Continuem una bona estona
fins arribar davant la fita de terme de
Vilanova (18'). Davant nostre, la rotonda
de la C-31 i el poble de Cubelles.

Entrada a Cubelles O h 55 mino

l.'enlrada a Cubelles la farem pel carrer
de Sant Antoni, que tenim davant mateix
del camí de Vilanova. Seguirem per
aquest carrer on, cap a la meitat i a ma
creta. podrem veure la petita ermita de
Sant Antoni, ccnstn.ída el 1694. Damunt
la porta ostenta una Ilinda amb la
inscripció del sant. l'any de construcció i
el nom de la propietaria. El mate ix carrer
ens portara a tocar de l'església
parroquial de Santa Maria i el seu
campanard'estil barroc, deis s. XVI-XVII,i

seguirem per arribar a la carretera C-31
fins a passar pel pont sobre la riera del
Foix (11'). Tot seguit tombem a la dreta.
deixant a l'esquerra com a referencia les
instal·lacions de Jardiland i més endavant
algunes naus i magatzems. El camí ens
portara decididament a creuar el pont
sobre l'autopista C-32 (10'), mentre que
haurem deixat a la dreta una branca
d'aquest carní Retrobem I'itinerari i tot
seguit ens queda a la nostra esquerra un
recinte amb les installacions auxiliars de

Pagina anterior: Fita de terme entre Cubelles i

Vilanova i la Geltrú.

En aquesta pagina. Pista de pujada cap al cim

del puig de Tiula (a dalt) i Colla del Dimecres al

cim del puig de Tiula, de 173 m (a baix).
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la central térmica, havent deixat un camí

al' esquerra (5'). A continuació travessem

un canal de rec procedent del panta del

Foix (2').

(6') la rnaxrna slcada d' aquest itinerari: el

puig de Tiula, de 173 m d'altiíud. tot i que

en els mapes no ho reconeixen així i sí en

canvi assenyalen ellloc i la propera

masia com a Puigdetiula. Aquí dalt

trobarem la confluéncia senyalitzada de

senders com el GR 92-5a i el PR-C143,

que haurem seguit molt poca estora.

Canal del rec 1 h 23 min.

A partir d'aquí seguirem parallels a una

tanca metallica que tindrem a I'esquerra.

Deixem un trencall a la dreta (5').Trobem

una bifurcació i seguim la branca

esquerra (6'). Retrobem la pista i seguim

un corriol pujador tocant a la tanca (5')

Ara pista. Seguim en la direcció que

portavern pero ara baixant (6'). Se'ns

presenta un canvi de rasant prop d'una

línia eléctrica de molt alta tensió (MAT)

(6'); aquí a prop deixarem la pista i

seguirem un sender a I'esquerra en sentit

ascendent i entremig de pins assolirem

El puig de Tiula 1h 57 mino

Sortirem d'aquesta elevació envoltats de

bosc; tot seguit passarem a tocar d'una

torre de suport de la línia eléctrica de MAT

(3') i deixarem un trencall a la dreta (2').

Som a la carena nord del puig de Tiula i

seguirem un sender baixador que ens

portara fins a la masia de Puigdetiula (7').

Masia de Puigdetiula 2 h 09 mino

Sortif~ de la masia pel mateix camí per

on hem arribat, tot reculant ftns a la

carena nord, per seguir a continuació un

senderó ba1xador a I'esquerra (on hi ha

marques) (10'), i c;¡uecorncidiril amb el

fondo del Corral de l'Almirall. Al final de la

baixada. girem a la creta (12') tot deixant

al' esquerra les rUines djJna antiga

edificació. Passem a tocar d'uns edificis

d'una zona mig urbanitzada. Deixarem

un trencall a I'esquerra (5'). A l'esquerra

deixem una camí barrat arnb una cadena

que ve del corral de l'Almlrall (3'), des d'on

ens diriglrem fins a desembocar a la

carretera interior provinent de la

urbanització Costa Cunit (Compte amb el

transitl). Seguint a la dreta i en sentit

descendent, farem cap a l'espectacular

font piramidal de l'entrada de la

urbanització Mas Trader (4').

Urb. Mas Trader 2 h 43 mino

No entrarem pas en aquesta

urbanització, sinó que seguirem en

direcció a migdia per la carretera que

traspassa un pont damunt la lIera del Foix,

i continuarem per la vorera fins a arribar a

la indicació de camí del Molí Nou, i

seguirem la desviació a I'altra banda de

la carretera (8'). Un centenar de metres

seguint pel carrer de l'ArboQ, aquest, més

enlla, pren el nom d'avmquda del Salze.

Pero primer haurem de passar per Ricreu,

a la vora del Foix, mentre enlairades a la

dreta ens queden les urbanitzacions

Corral d'en Cona i Corral d'en Iort. Farem



cap a la masia del Salze, tocant a la

carretera comarcal BV-2115 (25').

Masia El Salze 3 h 16 min.

Arribats davant la masia del Salze ens

desviarem tot seguint vers migdia pel

camí que ve de Rocacrespa i

continuarem fins a les primeres

edificacions del Corral d' en Tort (12'). De

seguida entrarem a l'esquerra per un

senderó entremig de pins que ens portara

a la primera rotonda (3') sota I'autoplsta

d'encreuament amb la carretera de

l'ArboQ (BV-2115) i continuarem per sota

fins a arribar a la segona rotonda i

recuperar amunt i a l'esquerra el camí de

Rocacrespa, que resseguirem entre

marges de pedra seca. Passarem a prop

del mas d'en Palau, que destaca al

costat esquerra del camí, fins que una

estona més tard fem cap al conegut

entreforc deis Sis Camins (25'), avui ja sis

carrers urbans excepte el que acabem

de recórrer nosaltres, el de Rocacrespa,

encara de terra i pedres.

Els Sis Camins 3 h 56 rrun.

-----------

carrer del Dr. Zamenhof; el creuarem per

entrar al parc de la Ouadra d'Enveja i

passar per l'ermita de Sant Joan (20').

Continuarem una estona pel carrer de la

Torre d'Enveja i travessarem el carrer de

Josep Coroleu. A I'altra banda, hi ha

I'edifici deis Jutjats. Just a tocar la tacaoa

de migdia trobarem la Creu de terme de

Sant Joan (9'). És precisament aquí on

donem per finalitzat aquest itinerari.

Creu de Terme de Sant Joan
4 h 25 rnin.

Temps total: 4 hores i 25 minuts

(temps net de caminar, sense incloure ni

descansos ni aturades).

Mapes utllltzats:

Parc del Foix i Parc d'Olerdola 1 : 20.000

Editorial Piolet

Mapa de I'ICC zona Baix Penedés-

Garraf 1: 25.000

Des deis Sis Camins seguirem avall per
I'avlnguda de Rocacrespa i, sense perdre Google Maps, sector Cunit-Vilanova

aquesta direcció, continuarem fins al

EXCURSIONS A PEU
PELS CASTELLS
DEL PENEDES
18 itineraris

Autor: Juan Carlos Borrego
Nombre de pagines: 156
Nombre d'll-íustracions: 59
Preu: 13,10 euros
ISBN: 978-84-9791-790-2

Aquest llibre combina tres activitats
en un sol manual: una guia per lIegir
a casa, consultar davant un castell i
usar durant una caminada. Es pre-
senta com un cataleq de castells ro-
rnanics, torres de guaita, torres de
defensa o alimares i masies fortifica-
des d'entre el segle IX i el XIII que es
traben alllarg deis 18 itineraris.

BAIX PENEDES
17 excursions a peu

Autors: Joan Doménech / Gabriel
Espuñes / Felix Masachs
Nombre de pagines: 120
Nombre d'il-lustracions: 68
Preu: 12,30 euros
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En aquesta guia hi trabareu 17 ex-
cursions per fer a peu per la comar-
ca del Baix Penedes. S'ha tingut
cura que hi fossin presents els tres
arnbits geografics de la comarca.
Tot i que la majoria d'itineraris tinguin
com a decorat la zona més munta-
nyosa, també podreu gaudir de pas-
sejos per la plana entre vinyes ben
conreades, o d'altres, amb el blau
infinit del mar com a teló de fons.


