
Itineraris
excu rsion istes

el Garraf
i l/A t Penedes

la Plana Rodona - Castell i conjunt
historie d'Olerdola - Puig de l'Aliga-
Fondo del Teixidor - Mas de l'Artís-
Vilanova i la Geltrú

Un recorregut historie i panorámíc

Aquesta és una altra de les excursions del
seguit d'itineraris que proposa la Colla deis
Dimecres, un grup de veterans talaiencs i
altres d'independents que hi participen.
L'itinerari segueix aquesta petita serralada
que s'inicia a la Plana Rodona i s'enlaira
cap a I'acinglerat promontori del conjunt
monumental de Sant Miquel d'Olérdola, on
la panorámica s'obre des del Penedés fins al
Garraf, amb el massís de Montserrat al fons
i a lIevant. Continua el camí vorejant la serra
del Cavall, a tocar d'un sector urbanitzat que
s'enlaira per la carena de la Penya de l'Escofet
fins que s'arriba a dalt del puig de l'Aliqa, el
més alt i el millor Iloc de guaita d'aquestes
comarques. Des d' aquí veurem els cims del
massís del Garraf i en primer terme el puig
Montgrós i tota la plana vilanovina. Al costat
oposat. amb Vilafranca al davant, l'extensa
plana penedesenca, darrere la qual es poden
veure des del Montmell fins al Montagut o
les serres de Formigosa, la de Sovals o la del
Bolet i altres elevacions. Baixarem pel camí a la
dreta del turó de les Tres Partions fins a trobar
el camí del coll de Cal Deus, que seguirem cap
a la dreta per anar a enllac;ar amb el GR-92
i baixar per I'exuberant fondo del Teixidor i
fer cap al mas de l' Artís sense haver deixat
el GR-92. Bona estona més tard arribarem a
Vilanova i la Geltrú.

48301 talaia ltinerari

Itinerari i fotos: Josep Blanes

Horari: Pere Fernández

Iniei O h 00 min Plana Rodona - Olerdola

Si arribeu amb el bus de línia o en altres
vehicles podreu sortir practicarnent des de
davant l' Ajuntament i tombar pel carrer
Fontanilles, seguir pel camí que voreja la riera
de l'Adoberia i continuar pel sender GR-92-3
(fondo de la Seguera) per la pista del fondo de
la Vall fins arribar al primer trencall, que segui-
rem per la branca esquerra fins a la primera
font, la de Fontanilles.

O h 25 min Font de Fontanilles

El camí va flanquejant i enlairant-se fins a la
font de l' Alba, actualment eixuta. Seguim
fins a derivar a I'esquerra i travessar (amb
compte!) la carretera del Castell; per I'altra
banda i prop de les muralles trobareu un lIoc
amb taules i seients per si voleu descansar o
esmorzar. La visita al Centre d'lnterpretació
del recinte monumental és optativa, previ
pagament de la taxa establerta, pero és
torea interessant conéixer aquests jaciments
arqueológics.

O h 52 min Descans davant del Castell

Sortim en direcció al pla deis Albats, una
necrópolis amb un important conjunt de
tombes deis segles X i XI excavades al rocallís,
anomenades antropomorfes o també olerdo-
lanes. Una mica més enlla el camí gira i davalla
per anar a passar sota la cinglera, amb

Les cireres de pastor donen una nota de color
baixant pel fondo del Teixidor





una bona vista de I'enlairada ermita damunt
I'espadat, sense deixar els senyals del GR que
ens aniran conduint per una pista fins a la
urbanització Daltmar, on anirem resseguint el
carrer més carener, havent deixat a I'esquerra
el trencall que portaria a Canyelles.

01 h 20 min Urbanització Daltmar

Voregem la penya de l'Escofet, sota la qual,
uns centenars de metres mes avall, hi ha els
cingles coneguts com la "Facu", coneguda
escola d'escalada de la comarca. Seguirem
enlairant-nos fins a la bifurcació, on s'opta per
continuar pujant fins a dalt del puig de l'Aliga
(465 m) per un sender rocallós, o bé continuar
la pista esquivant I'ascensió al cim i seguir
pel cami de baixada. Ja dalt el cim, obviant la
nova i omnipresent estructura de la torre de
vigilancia d'incendis, des de la creu de ferro
que la Talaia va col-locar allí I'any 1964 podeu
albirar les excel·lents panorarniques que es
poden guaitar des d'aquest cim, sobretot les
més lIunyanes, ja que les més properes i les
que tenim a sota resulten un panorama exces-
sivament trinxat per les moltes urbanitzacions
d'aquelles valls. Seguirem per la carena pas-
sant pel costat de la fita del vértex geodésic.

01 h 47 min Cirn del puig de l' Aliga

Baixarem del cim i de seguida retrobarem
la pista per la qual hem vingut, que segueix
carenejant fins el segon cim o turó de les Tres
Partions, amb caseta i antena de telecomu-
nicacions. A partir d'aquí. i per no baixar pel
descompost cami de la carena, unes desenes
de metres abans d'arribar a la caseta surt un
sender a la part dreta que ens portara avall fins
a una confluéncia de camins prop del pujol de
Romegosa, que nosaltres seguirem avall en
ziga-zaga fins a desembocar en el cami que
ens duria al coll de Cal Deus. Pero en comptes
de seguir-lo cap a I'esquerra ho farem cap a
la dreta on, una estona més tard, trobarem

Pagina anterior a /'esquerra:
Baixant pel fondo del Teixidor

Pagina anterior a la dreta:
Mapa del recorregut

En aquesta pagina
Pic de /'Aliga
Tombes antropomorfes al pla deisA Ibats
Caminant sota el cingle d'Olerdola
Muralla del conjunt monumental d'Olerdola

Temps de caminar: 4 hores i 20 minuts
Desnivell positiu : + 329 m'-
Desnivell negatiu : - 41 O m,
Longitud apróx.: 16,5 km

Cartografia: Pare del Foix i Parc ¡)Olerdola
Escala1 :20.000 - Editorial PIOLET i Diputació
de Barcelona ,

1.

els senyals del GR-92, i derivant a I'esquerra i
en Ileuger pendent resseguirem pel frondós
fondo del Teixidor.

02 h 40 min Fondo del Teixidor

Aquest és un deis camins més feréstecs i més
agradables d'aquestes contrades. És reco-
manable seguir-lo durant el mes d'octubre,
quan els nombrosos cirerers d'arboc estan
ben madurs. Cap a la part final, els senyals
de GR sen van per un cami cap a I'esquerra.
Nosaltres continuem avall pel fondo del Teixi-
dor i, sense cap derivació, fem cap al fondo de
les Oliveres, que seguirem avall i que en pocs
minuts ens portara fins al conegut mas de
l'Artís.

03 h 08 min Mas de rArtís

Sortirem d'aquí pel cami del GR que passa
per una zona de bosc i torrent i uns minuts
més tard connectarem amb la pista que ja no
deixarem fins a Vilanova, ja que el torrent que
hem seguit, paral·lel a la pista, és el conegut
torrent de la Pastera.

03 h 52 min Pas sota el canal del panta

Aixi, seguint aquesta pista, deixarem a la dreta
el maset del Safont, i una estona més tard
I'itinerari travessa pel túnel sota I'autopista
C-32. Un quilómetre més avall, després d'una
ziga-zaga de la pista, passarem sota el canal
de reg del panta, i tot seguit pel costat de la
zona industrial de la Plana.

04 h 08 min Pas sota la variant de la (-31

Poca estona després de creuar la variant de la
C-31 per sota del pont, en el cami que seguim
proliferen les edificacions i els horts familiars,

i poc abans d'arribar a la ronda Ibérica deixa-
rem a la dreta la torre del Garrell, una torre de
defensa de la guerra carlina edificada el 1874.

04 h 20 min Ronda lberica - Torre de la
Immortalitat

Quan finalitzem aquest itinerari, a l'altre
costat de la ronda Ibérica trobem la torre de
la Immortalitat, adossada al mur de I'església
deis Josepets el 1837, tocant a l'hospital de
Sant Antoni Abat. Punt final del recorregut.

NOTA: Els horaris indicats són de temps efec-
tiu de caminar i no s'inclouen les aturades.


