
Un itinerari dassic Ascensió
deis excursionistes vilanovins al ci m de la Ta la ia

Resum de I'itinerari: Vilanova i la Geltrú

(Placa Xoriguer) - Bassa de Creixell- Trencall

pas del Bou - pont autopista - Portal d'en Roc-

Cim de la Talaia - Serra de Bonaire - Pla de

les Palmeres - Barraca del Bruno -les

Mesquites - Mas Torrat - Cami deis Escalons-

Vilanova i la Geltrú

A la dreta:

Vista penorémice des de la Creu de la Talaia.

Foto.' Josep Blanes

Pagina següent:

Cim de la Talaia. Foto. Josep Blanes

A sota:

Torre de guaita al eim de la Talaia.

Foto: Josep Blanes

des de Vilanova i la Geltrú

La pujada al cim de la Talaia (279 m) és un deis

recorreguts dassics deis excursionistes locals.

Aquesta ressenya ha estat facilitada per

I'anomenada Colla deis Dimecres, un grup de

veterans i veteranes talaiencs i altres persones

independents que recorren periódicament les

nostres contrades.

L'ascensió a la Talaia sempre ha estat una

activitat ernblernatica per als membres de la

Talara. Sembla que en assolir el cim del turó

vilanoví s'estableixi una certa empatia entre

caminaires i entitat Per alguna cosa duem el

mateix nom.

La Talaia és un excel·lent Iloc de guaita des

d'on es pot divisar una panorámica extensa:

cap a I'oest, una perspectiva sobre les zones de

Rocacrespa, I'ermita de Lurdes, el panta de

Foix i les serralades que configuren el Penedés

al seu darrere, amb el perfil del Montmell; cap

a migdia i Ilevant, la plana costanera del Garraf

des de Sitges fins a Cubelles, amb les petites

serralades litorals que conformen aquest

territori.

Avui, dones, seguirem un recorregut de

característiques própies del terreny calcari del

Garraf, on la vegetació autóctona, com

I'alzinar, ha estat substituida per brolles i

pinedes de pi blanc, que alhora també han

estat malmeses pels incendis forestals.

Trobareu les pinedes combinades amb maquia

dita de Ilentiscle i margalló, on també es

troben el garric o coscó, la gatosa o argelaga,

el carritx o carc i, entremig, les brolles de bruc

d'hivern i de romaní, i també d'altres que

farien la Ilista molt Ilarga. Comencem, dones, a

caminar!

Pla~aXoriguer (Vilanova i la Geltrú) O h

Des de la placa Xoriguer seguim de cara amunt

el carrer de Josep Coroleu fins a la cruilla amb

la ronda Ibérica, deixant a la dreta I'edifici deis

Jutjats. A I'altra banda de la rotonda surt un

vell camí encastat entre marges que cal evitar

en cas de pluja i que ens enllacará amb el camí

deis Escalons. Més enlla passem per sota el

túnel de la C-31 i continuem amunt entre

horts, camps de conreu i alguna nau de

serveis, fins arribar al creuament amb la

carretera de la Plana, just davant de la masia

de la Bassa Creixell, més coneguda com la

Figuera.

Bassade Creixell Oh 27 min

.' (-

A I'altra banda de la carretera seguim el mateix

camí deis Escalonsiins arribar a un trencall on

anirem a I'esquerra cap a la urbanització del

Ptls del Bou, entremig de casetes i horts

familiars. Més endávant, seguint I'antic carní

de Mas Roig, superem les parcel-les de la

urbanijzació Corral d'en Roc i creuem el pont

de I'autopista C-32.
J

Pont sobre /'autopista C-32 O h 57 min

Totjust travessat el pont girem a I'esquerra per

un senderó que segueix una estona la tanca

rnetallica de I'autopista. El camí continua

amunt per un carrer mig urbanitzat i

desemboca a I'antiga Carrerada i al costatdel

Portal del Roc, una instal·lació de pitch & putt.

Anem a ma dreta i amunt, per la Carrerada, i

pocs minuts més tard arribem a una cruilla de

quatre camins, al peu de la Talaia.

Peu de la Talaia 1 h 03 min

Arribats a la cruilla, salvem la cadena que barra

el pas als vehicles i triem la pista ascendent i

encimentada que s'enfila pelllom de la

muntanya. Aviat arribem a l'akada de la

primera torre d' alta tensió. En aquest punt

podem optar per continuar per la pista o per

derivar per I'antic sender entre roques i

pedregam, més entretingut i difícil pero més

natural i autentic. A la part més alta trobem

una pineda esclarissada i divise m a ma dreta la

torre de vigilancia forestal. Pel viarany de

I'esquerra anem fins al mirador de la Creu, on

podem observar una espléndida panorámica

del vessant oest. Continuem amunt cap al peu

de la torre de vigilancia.

Cim de la Talaia (279 m) - La Taula de Pedra

1 h37min

El cim de la Talaia té la Taula de Pedra, situada

al costat del camí, on s'acostuma a esmorzar.

Molt a prop de la torre de vigilancia podem



observar el Cocó, una petita cisterna que recull

I'aigua de pluja. Continuem la ruta per la pista

cimentada, avall i cap a Ilevant. Ben aviat,

pero, en el primer trencall deixem la pista de

baixada i seguim a I'esquerra el camí de la

carena. Carenegem una bona estona per la

serra de Bonaire, guanyant i perdent alguns

desnivells.

Pla de les Palmeres 2 h 17min

Hi arribem després d'una bona estona de

camí. Travessem una barrera per als vehicles i

trobem un camí perpendicular. A rna esquerra

aniríem cap a la Casa Alta. Nosaltres anem a

ma dreta i passem per la serra del Gat. Entre

vinyes i bosc arribem a la barraca d'en Bruno i

continuem fins a un trencall: a rna esquerra

aniríem cap al mas de l'Artís, pero nosaltres

anem a ma dreta, cap al mas Coloma i les

Mesquites. Més avall deixem de banda el

trencall del fondo de la Miquela, i uns minuts

més tard el camí de Cal Baró, per ficar-nos a la

confluencia de diversos camins que originen el

camí del Escalons. Deixem a rna esquerra el

mas Torrat. El carní ens duu a creuar un túnel

que passa per sota I'autopista. Ben aviat

tornem a ser a la zona d'horts i casetes

agrícoles i ben aviat fem novament cap a la

bassa de Creixell.

Bassa de Creixell 3h 33min

Travessem la carretera de la Plana i desfem el

tram de camí que ja coneixem fins a la rotonda

de la ronda lberica. Entrem al nucli urba de

Vilanova pel carrer de Josep Coroleu.

Plar;a Xoriguer (Vilanova i la Geltrú) 3h 50

Punt final del recorregut.

NOTA: Els horaris indicats són de temps efectiu

de marxa i no inclouen aturades.

Temps efectiu d'excursió: 3 h 50 mino

Desnivell : 290 m

Longitud aprox.: 14 km
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