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SECCIO DE SENDERS 
AETALAIA 

GR-92-5 (Etapa singular) 

PONTONS - SANT JOAN DE LA MUNT ANY A - COLL DE LA CREU DE SAPERA 

LES DOUS - TORRELLES DE FOIX 

HORARI PREVIST 

Sortida de la Plaça de l�Estació de Vilanova i la Geltrú. 

Pontons. Esmorzar. 
Inici de 1 � excursió. 

Sant Joan de la Muntanya. Reagrupament. 

Coll de la Creu de Sapera. Reagrupament. 

Les Dous. Reagrupament. 

Torrelles de Foix. Final d'etapa. 
Sortida cap a Vilanova i la Geltrú. 

Vilanova i la Geltrú. 

7 de juny de 2009 

7h 

8h 

8 h 30 min 

9h 10 min 
9 h 20 min 

9 h 55min 
10 h 05 min 

11 h 
11 h 20 min 

11 h 50 min 
12 h 05 min 

12 h 45 mïn 

Notes.-
** 

** 

** 

** 

Esmorzarem al bar Els Caçadors de Pontons. Tomarem a dinar a Vilanova. 

Tingueu en compte que r organització sempre pot modificar aquesta previsió d'horari en funció de com es vagi 
desenvolupant l'etapa (Condicions meteorològiques, retards o avançaments imprevistos, etc). 

Si us plau, sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i vigileu que hi sigui tothom. Intenteu seguir els horaris 

previstos, és a dir, no correu ni aneu massa LENTS!! 
Atenció: El mòbil de la Secció de Senders és 680102567. Per a qualsevol comunicació amb la Secció el dissabte 

abans de l'excursió o el mateix diumenge (mitja hora abans de la sortida) utilitzeu només aquest telèfon. 

A.E. Talaia SSD20090607_244
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SECCIO DE SENDERS 
AETALAIA 

GR-92-5 (Etapa singular) 

PONTONS - SANT JOAN DE LA MUNTANY A - COLL DE LA CREU DE SAPERA 

LES DOUS - TORRELLES DE FOIX 

7 de juny de 2009 

EL GR-92-5 

Ja fa uns quants anys� a principis de la dècada dels vuitanta� un grup de socis de r AE Talaia es va 
plantejar buscar un itinerari que enllacés Vilanova i la Geltrú amb Bellprat. Tot i que en un principi 
es van fer unes nombroses sortides per tal de buscar els camins més convenients mica en mica el 
projecte es va anar abandonant i no arribà a completar-se. 

Quan es va establir el recorregut del GR-92, en la definició del qual va participar-hi l � AE Talaia, es 
va aprofitar part del traçat de r antic projecte� en concret el tram Vilanova i la Geltrú - La Casa 
Alta. La resta de ritinerari va quedar altre cop oblidada fins que a principis de l'any 2002 va néixer 
el projecte de rAnella Verda (Actualment anomenada Camí de la Xarxa de Parcs Naturals). Per tal 
de tancar l'anella formada per trams dels senders de Gran Recorregut que envolten la zona metro
politana de Barcelona faltava completar el tram Castellet (GR-92) - Bellprat (GR-172). Es va plan
tejar que aquest tram es podria fer seguint un tros del GR-92-3� de Castellet a Torrelletes, i després 
continuar per ritinerari que s'havia establert a rantic projecte de r AE Talaia. Calia, evidentment, 
revisar-lo (perquè en vint anys havien canviat moltes coses) i completar-lo (perquè l'últim tram no 
s'havia acabat de definir mai). 

Per tal d'elaborar les corresponents fitxes es va dividir el tram Castellet - Castell de Queralt, en tres 
etapes: Castellet - Can Morgades del Grau, Can Morgades del Grau - Pontons i Pontons - Castell 
de Queralt. Les entitats excursionistes encarregades de la seva elaboració foren� respectivament, 
rAE Talaia (Vilanova i la Geltrú), Grup Excursionista del Centre Agrícola de Sant Pau d'Ordal 
(Sant Pau d� Ordal) i el Centre Excursionista Queralt (Santa Coloma de Queralt). A finals de l'any 
2002 totes aquestes fitxes van quedar enllestides i des d'aleshores es poden consultar a la pàgina 
web: 

http://\\\vw.feec.on.!/lnformacioGral/natura/xarxaparcsixarxaparcs llista.htm 

Per tal d � aprofitar la feina feta a 1 'hora de definir aquest tram de l'Anella Verda que no corresponia 
a cap sender de Gran Recorregut es va plantejar que podria servir per definir-ne un de nou. Tenint 
en compte que el seu quilometratge no arribava al mínim dels 50 km necessaris per poder conside
rar-lo un GR es va proposar allargar-lo de Castellet fins a Cubelles, en un principi, i fins a Vilanova 
i la Geltrú, posteriorment. Amb aquest afegitó, a més a més de superar amb escreix el quilometratge 
requerit, el sender arribava a la costa i enllaçava amb el GR-92 a Vilanova i la Geltrú. 

1 



L'AE Talaia va quedar encarregada de definir l'itinerari des de Vilanova i la Geltrú a Castellet. 
Aquest itinerari, per arribar a Cubelles segueix la línia de la costa i� després, continua per un sender 
de Petit Recorregut (PR-C-143) fins arribar a la urbanització ""Los Rosales'� de Cunit; a partir d'ací 

va a buscar Pantic carni de Clariana per arribar a la Font d'Horta des d'on ja s'accedeix fàcilment a 
Castellet. Aquest nou sender fou homologat per la FEEC com la variant 5 del GR-92. Actualment 
està en procés de senyalització (la vertical a càrrec de la Diputació i la horitzontal a càrrec de les 

entitats responsables). 

DESCRIPCIÓ DE L'ETAPA 

Sortirem de Pontons i d'entrada ens enfilarem fins arribar a l'ermita de Sant Joan de La Muntanya 
des d'on podrem gaudir d'una magnífica panoràmica sobre una gran part del Penedès. Tot seguit 
baixarem cap a la font de Sant Joan i continuarem vers el coll de la Creu de Sapera; en aquest punt 
ens ajuntarem amb el PR -C-1 50 que ens acompanyarà fins al final de l'etapa. 

Una mica més endavant vorejarem les restes del Castell de Peralta i un cop passat el coll de 
l'Enclusa començarem a baixar vers la riera de Pontons per una pista que ha malmès Pantic camí. 

Arribats a la riera de Pontons l'haurem de creuar a gual per tal d'arribar a l'idíl'lic paratge de les 
Dous. A partir d'ací seguirem per Pombrejada riba de la riera de Pontons fins arribar a Torrelles de 

F oix on finalitzarem l'etapa. 

Nota.- Aquesta etapa del GR-92-5 encara no s'ha senyalitzat correctament i en alguns trams no hi 
trobarem senyals. 

Horari 
Parcial 

0:00 

Horari 
Total 

0:00 

Distància (km) 

0,000 

Comencem l'etapa al revolt que fa la carretera BP-2122 a la sortida de Pontons, prop del restaurant 

Els Caçadors; baixem per la carretera en direcció al nucli del poble. Quan la nova carretera va cap a 
la dreta per travessar la riera pel pont de la variant nosaltres seguirem rectes i entrarem al poble se

guint el traçat de la vella carretera. 

0:06 0:06 0,370 

Girem cap a la dreta per anar a creuar la riera per 1'antic pont; a la dreta, hi veiem una singular ca
pella. Una vegada creuat el pont girem cap a l'esquerra seguint la carretera en direcció a Vilafranca 

del Penedès. Anem paral'lels a la riera; a la dreta tenim una filada de cases 

0:03 0:09 0,630 

En arribar al final de la filada de cases, passat el xalet Joana, hem de deixar la carretera i anar cap a 
la dreta per un camí que puja amb el sòl enquitranat. Uns metres més enllà el camí bifurca; hem de 

seguir per la branca de 1'esquerra que puja fort per entremig del bosc. A P esquerra deixem algunes 
entrades a xalets. 

0:03 0:1 2 0,750 

Quan el camí fa un revolt cap a la dreta l'hem d"abandonar i seguir endavant per un corriol: seguim 
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pujant. Una mica més endavant el pendent es suavitza; entrem en una zona amb pins petits que 
substitueixen els que es varen cremar ara fa uns quants anys. 

0:04 0:16 0,930 

Fem un marcat gir cap a l'esquerra per situar-nos a l'altre vessant d'un escorrentiu d�aigües; tomem 
a pujar. Per resquerra se�ns obre una àmplia panoràmica; girem cap a la dreta i ens allunyem de la 
riera, planegem una mica. 

Seguim pujant ara pel llit d'un escorrentiu d'aigües; a la dreta, entremig de la malesa, podem veure
hi els marges dels antics bancals. 

o: 11 0:27 1,570 

Atenció. Quan trobem una fita feta amb pedres a la vora del senderol hem de deixar-lo i continuar 
per un corriol que va cap a l'esquerra. 

0:04 0:31 1.810 

Per l'esquerra se 'ns uneix un senderol; hem de seguir endavant. 

0:03 0:34 1,950 

A la dreta del senderol queda una mulassa mig amagada per la vegetació. 

0:02 0:36 

Desemboquem en una pista; l"hem de seguir cap a l'esquerra. 

0:02 0:38 2,160 

Arribem en una àmplia esplanada; hem d' anar cap a la dreta per un camí que baixa. 

0:02 0:40 

Arribem a l'esplanada que hi ha al costat de l'ermita de Sant Joan de la Muntanya; a l'esquerra, sota 
rabsis, hi ha un excel'lent mirador sobre la riera de Pontons. Per continuar ens hem d'enfilar per 
unes- escales que pugen cap a la dreta, enganxades a les parets de l'edificació; més endavant, bai
xem i arribem a la portalada de l' en:nita al costat de la qual hi ha un altre mirador. 

A partir d'ací el senderol comença a baixar pel vessant sud-est del turó de Sant Joan; cal baixar amb 
compte. Més endavant travessem un bosquet residual d'alzines i el pendent es suavitza. 

0:08 0:48 

Passem pel costat d'una tanca metàl'lica que ens queda a la dreta; al fondal que tenim a resquerra 
podem veure-hi restes d'antigues marjades. Planegem. 

0:03 0:51 2,860 

Hem de deixar el senderol i anar cap a l' esquerra per un trencall que baixa vers una tanca de filfer
rada; més enllà es veuen les edificacions de la finca de Sant Joan situades al peu del turó. 
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0:02 0:53 3,010 

Girem cap a la dreta separant-nos de la tanca de filferrada i desemboquem en un camí; Phem de se

guir cap a la dreta 

0:01 0:54 3,060 

A l'esquerra del camí hi ha una bassa, coberta en part, i uns metres més endavant, a la dreta, hi ha la 
font de Sant Joan. 

0:02 0:56 3,210 

Per l'esquerra se'ns uneix una pista cimentada just davant de Paccés de la magnífica finca Forn 
Tauler; seguim endavant tot vorejant la seva tanca. 

0:02 0:58 

A l'esquerra del camí, dins d'un tancat, hi podem veure una immensa bassa artificial; una mica més 

endavant veiem.Ies restes d'una bassa més petita. Pugem lleugerament. 

A l'esquerra, a l'altra banda de la riera de Pontons, podem veure-hi el Puig de les Torres i, més en

llà, una magnífica panoràmica de la plana de l'Alt Penedès. Planegem. 

0:14 1 :12 4,350 

Arribem al coll de la Creu de Sapera on desemboquem en una pista asfaltada que hem de seguir cap 

a P esquerra. és el Camí del Samsó: a la nostra dreta, una mica allunyat, podem veure-hi el gran ca
salot de la Casanova de Sapera. 

Uns metres més endavant deixem un trencall a la dreta que puja; a l'enforcall hi ha un pal indica

dor. A partir d'ací seguirem el PR-C-150 procedent de Pontons pel Camí del Samsó. 

0:02 1: 14 4,500 

Deixem un trencall amb doble entrada a la dreta; baixem lleugerament. 

0:01 1: 15 4,620 

Quan la pista fa un marcat revolt cap a l'esquerra tot baixant l'hem d'abandonar i seguir per un ca
mí que surt per la dreta en la mateixa direcció que portàvem just per davant de P entrada de la finca 
del Castell de Peralta les restes del qual podem veure dalt d'un petit turó. Baixem per la vora d'un 
camp. 

0:03 1: 18 4,840 

Per l'esquerra se'ns uneix un camí que puja i en deixem un que baixa; seguim endavant pujant lleu
gerament. 

0:01 1 :19 4,920 

Travessem el coll de l'Enclusa. Des d'ací tenim una bona panoràmica; a l'esquerra podem veure-hi 

4 



el turó de Sant Joan amb l'ermita i davant la plana del Penedès. Baixem per una pista que es va 
obrir després de l'incendi que va afectar aquesta zona fa uns quants anys. 

0:10 1:29 5,340 

Arribem al final d � aquesta pista; hem de continuar per I � antic camí que actualment s --està destros

sant per convertir-lo en continuació de la pista. 

0:08 1:37 6,020 

En un punt on s'ha fet una esplanació el camí va cap a la dreta deixant un trencall que segueix recte; 
poc després deixem un senderol que surt cap a la dreta. Seguim baixant; a la dreta tenim el fondal 
del Fondo Sec. 

0:06 1:43 6A70 

Passem per entremig de marges de feixes abandonades; una mica més endavant, a l'esquerra, hi ve
iem una mulassa .. S'acaba la pista i continuem per l'antic camí. 

Davant nostre, al costat de la riera de Pontons, ja veiem el paratge de les Dous i més enllà el poble 
de Torrelles de Foix. Baixem. 

0:06 1:49 6,850 

El camí gira cap a la dreta i se situa paral·1el a la riera de Pontons: a r altra banda de la riera, hi ve
iem la carretera. A banda i banda del camí es veuen marges de feixes abandonades. 

0:03 1 :52 6,980 

Passem per entremig de dues marjades i girem cap a r esquerra: comencem a baixar vers la riera 
fent ziga-zagues. Més endavant trobarem trams que encara conserven el sòl amb l'antic empedrat. 

0:05 1 :57 7.270 

Arribem al llit de la riera de Pontons: l 'hem de travessar a gual. Un cop a l'altra banda desembo
quem en una pista; l'hem de seguir cap a l'esquerra, pugem. 

, 0:03 2:00 7A30 

Enllacem amb el Camí de la Feixa Estreta; a la dreta tenim les primeres cases d'aquest barri de Tor
relles de Foix. 

0:02 2:02 7.530 

Just després de passar el xalet de Les Dous hem de deixar el camí i baixar per unes escales cap a la 
dreta. En arribar al final de les escales hem d'anar cap a l'esquerra per costat d'una barana, a la dre
ta tenim la riera de Pontons. 

0:03 2:05 7,680 

Arribem en una bifurcació; a l'esquerra deixem unes escales que pugen i anem cap a la dreta per un 
pont que travessa la riera. A l'altra banda trobem l'esplanada on hi ha els 35 brocs de les Dous. 
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Hem d'anar cap a resquerra passant pel costat d�uns gronxadors; seguim un senderol que voreja la 
riera de Pontons pel la seva riba dreta. A ra1tra banda s'hi veu una àmplia esplanada amb plàtans. 

0:05 2:10 8,020 

A I � esquerra deixem un petit pont que permet accedir a l'esplana dels plàtans. 

0:01 2: 1 1  8,110 

El senderol puja cap a la dreta per anar a passar per un camp pel costat d'una tanca de fusta. 

0:01 2:1 2 8,1 90 

Al final del camp, el senderol baixa cap a l'esquerra per anar a passar la riera de Pontons per un 

pont; en aquest punt, a la dreta, hi ha la font d'Encovens. 

Un cop a r altra banda de la riera hem d'anar cap a la dreta per un senderol que segueix aigües avall 

pel costat esquerra de la riera vorejada de plàtans; a l'esquerra hi tenim un petit canal de rec. 

0:04 2:16 8,420 

Ens separem de la riera i arribem en uns camps; deixem un corriol que baixa cap la dreta i seguim 
endavant pel costat del rec. Travessem per entremig dels camps; el de la dreta queda a un nivell in
ferior. 

0:03 2:19 

Travessem un escorrentiu d'aigües cimentat. 

0:02 2:21 8,750 

Per la dreta se'ns uneixen unes escales d'accés als horts que hi ha al costat de la riera; seguim pel 
costat del canal de rec. 

0:02 2:23 8,880 

Desemboquem en un camí cimentat que puja dels horts per la dreta. Continuem endavant: a banda i 
banda deixem accessos als horts. 

0:05 2:28 

Arribem a les primeres cases del poble; deixem un carrer a l'esquerra i seguim endavant pel carrer 
de la Font de l'Omeda passant per sota del pont format per la terrassa d'una casa. Més endavant 
deixem el carrer de la Font a l'esquerra; a la dreta queda un bonic xalet. 

0:01 2:29 9,240 

Desemboquem a la plaça de les Moreres; l 'hem de travessar en la direcció que portàvem. A la dreta 
queda la capella dedicada a la Mare de Déu del Roser. Hi ha un pal indicador. 

Passem pel costat dels antics safareigs i tot seguit per sota d'un arc. 
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0:01 2:30 9,330 

Sortim del nucli del poble� ací hem de deixar el GR-92-5 que segueix pel carni que tenim davant i 
continuar pel PR-e-ISO que va cap a r esquerra enganxat a les cases. A la dreta tenim els horts que 
s � estenen per la riba de la riera. 

Deixem el carrer N ou a 1 � esquerra; seguim endavant. 

0:02 2:32 9.460 

Arribem a l'entroncament amb dos carrers. Hem de seguir el que surt endavant cap a l'esquerra pu
jant lleugerament; és el carrer dels Horts. 

Desemboquem a r antiga carretera que travessava el poble; rhem de seguir cap a la dreta. A la dreta 
hi ha un mirador sobre els horts ombrejat amb uns magnífics plàtans. 

0:03 2:35 

Arribem enfront de l'església parroquial de Sant Genís. En aquest punt finalitzem l'etapa. 
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PONTONS 

El municipi de Pontons és situat al límit de l'Alt Penedès amb les comarques d'Anoia i I � Alt Camp. 
D�una extensió de 25,86 km2� és accidentat per la serra de la Plana d'Ancosa a septentrió� on el puig 
de les Solanes (9] 4 m) fa de partió entre el terme de Pontons, el de la Llacuna i el de Querol, i per les 
elevacions que separen la riera de Pontons de la riera de Marmellar, on hi ha el puig de Fonoll (818 m) 

i les Roques del Salt, per on passa el límit meridional amb Aiguamúrcia, municipi de l'Alt Camp. A 
llevant, pel puig d'Espanya, es troba el límit amb Torrelles de Foix. A ponent, Pontons confronta amb 

el municipi de Querol, de l'Alt Camp. 

El terme és drenat per la riera de Pontons, que neix al solell del puig de les Solanes i aflueix� per la 
dreta, al riu de Foix dins el municipi de Sant Martí Sarroca. El riu de Foix passa pel límit nord-est del 

terme, a llevant de Maspontons, procedent de la Llacuna, on té la capçalera al vessant occidental de 
l'Espinagosa. 

El poble de Pontons (632 m d'altitud) és el cap de municipi. Situat a la riba dreta de la riera de Pon
tons, presenta les característiques del poblament de la muntanya mitjana. Des de la restauració, el cen
tre del terme deixà de ser l'antiga parròquia de Sant Joan de la Muntanya i es desplaçà a la nova po

El castell vell de Pontons i Maspontons 

blació fortificada de Pontons, sor
gida als peus de l'església de San
ta Magdalena, que abans de ser 
parròquia havia estat sufragània 
de Sant Joan. Jaume I va concedir 
a la vila de Pontons el privilegi de 
celebrar-hi mercat el dimarts. 

L'església parroquial de Santa 
Magdalena de Pontons es troba a 
l'esquerra de la riera. dalt d'un 
cingle que domina el poble. És un 
edifici d'origen romànic. que va 
ser reconstruït al segle XIII i mo

dificat posteriorment. Conserva a 
la façana de ponent la porta ro
mànica, amb doble arquivolta i 
impostes. 

Hom creu que el castell vell de Pontons, al qual es refereixen els primers documents conservats, era 
situat a la masia i antiga quadra de Maspontons que actualment és un petit veïnat de cases disperses. 

A 850 m d�altitud, és situat a prop del límit nord-oriental amb la Llacuna i Torrelles de Foix, en un 
dels contraforts del puig de Carbons, de la serra dels Esgavellats, que separa les conques del riu de 
F oix i de l'Anoia. 

El veïnat és centrat pel Mas Pontons, casa senyorial dels segles XVII i XVIII, que s 'ha suposat empla

çat al lloc on es trobava l'antic castell de Pontons. El cens del 1370 assigna 5 focs a l' esmentat mas, 
que eren de Jaume d'Avinyó. El mas té al davant una petita capella, que hom identifica amb la de Sant 
Miquel que al segle XVII formava la quadra de Sant Miquel de Pontons, que pertanyia als Baixadors. 
Per a la benedicció de la dita capella de Sant Miquel fou atorgada llicència episcopal el 1668. El 1 777 
era propietat del marquès de la Manresana. 
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El castell nou de Pontons i Sant Joan de la Muntanya 

Del castell nou de Pontons, situat dalt del puig del 
F onoll, resten escassos vestigis. Tenia com a par
ròquia la capella romànica de Sant Joan de la 
Muntanya. Es troba a la riba dreta de la riera de 
Pontons, a mig coster de la muntanya del Fonoll, a 
720 m d'altitud, dominant l'engorjat de la riera i 

un bell panorama de l'Alt Penedès, amb la silueta 
de Montserrat a la llunyania. 

L'església va ser consagrada el 1075 pel bisbe 
Humbert de Barcelona. El 1138 va ser donada a 
l'orde de l'Hospital per Ramon Guillem d'Òdena. 
Posteriorment depengué del priorat canonical de 
Sant Pere dels Arquells (Segarra). L�església va 
ser restaurada el 1968. 

Durant les obres de restauració hom descobrí l'ara 
antiga de 1 � altar i un reliquiari de fusta que conte
nia, a més, l'acta de consagració de l'església. És 
un edifici d'una sola nau, coberta amb volta: amb 
un absis semicircular, decorat exteriorment amb 
arcuacions i bandes llombardes. La porta és a mig
dia. 

******************************** 

TORRELLES DE FOIX 

El municipi de Torrelles de Foix és situat al nord-oest de la comarca de l'Alt Penedès. D'una extensió 
de 36 8 km2: limita al nord amb el terme de la Llacuna (Anoia) i el de Font-rubí, a l'est amb el terme 
de Sant Martí Sarroca, al sud amb el del Montmell (Baix Penedès) i a l'oest amb el de Pontons. El 
terme és accidentat al nord per la Plana de Font-rubí (758 m), l'altiplà de les Llombardes (706 m) i els 
contraforts de la serra dels Esgavellats. A la banda de ponent i a prop del límit amb Pontons és notable 
el puig de les Torres (758 m) i, més avall: la Roca del Papiol (707 m), fita de quatre termes: Torrelles 
de Foix� Pontons, Aiguamúrcia (Alt Camp) i el Montmell (Baix Penedès), contraforts orientals de la 
serra del Montmell. 

El terme comprèn una bona part de la capçalera del riu de Foix i, també, la conca mitjana de la riera de 
Pontons, afluent del riu de Foix. Aquest neix al terme de la Llacuna, per dos braços: un al vessant sud 
de l'Espinagosa i l'altre, anomenat torrent de la Pollina, procedeix del Puig Castellar; ambdós rierols 
s'ajunten en el terme de Torrelles. 

El riu de Foix, en un tram curt, passa pel terme de Pontons� a prop de Maspontons, fms que després de 

recórrer els Molinots i el Molí de 1 'Horta, el curs entra de ple en el terme de Torrelles. Aigua avall tra
vessa les gorges del riu de Foix i, en sortir-ne. rep per la dreta les aigües del torrent de Can Rossell, 

recollides, unes i altres, per la resclosa de Dosrius. El tossal de Foix (688 m) i el puig on hi hagué el 
castell de Foix (642 m) vetllen en aquest punt el curs del riu, des de la seva riba esquerra. Al sector 

oriental el terreny esdevé més planer i el riu de Foix penetra en terme de Sant Martí Sarroca, a prop de 
Cal Sisplau. 
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La riera de Pontons procedent del terme que li dóna el nom, entra al de Torrelles per la gorja del Mas 
de la Riera i, paral'lela al riu de Foix� assoleix terres més planes passat el pèlag de les Dous i rega al

gunes hortes al peu del poble de Torrelles de Foix, cap del municipi. Hom confon sovint la riera de 
Pontons amb el riu de Foix, pel fet que les aigües de la riera voregen Torrelles de Foix. Els dos cursos 
drenen gairebé la totalitat de les aigües pluvials del terme, a excepció de les que, pel torrent del Mas 
de les Comes, desguassen a la riera de Marmellar, que també és afluent del riu de Foix. 

La part muntanyosa del terme 
pertany al període del triàsic mit
jà, caracteritzat pel predomini de 
calcàries sovint fossilíferes 
(muschel kalk) , que temps enrere 
s�aprofi-taren en algun forn de 
calç i sempre com a material de 
construcció. Abunden els fenò
mens càrstics, amb coves i 
avencs, en alguna de les quals 

s 'han fet troballes prehistòriques 
(coves del Pany i de la Masia, a 
prop del riu de Foix� amb materi
als de r eneolític). 

El cap del municipi és el poble de 
Torrelles de Foix� on es concentra 
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el 680/0 de la població del terme. Es troba situat en una petita plana (368 m d'altitud), a resquerra de la 
riera de Pontons. L � església parroquial de Sant Genís va ser fundada a mitjan segle XVIII, ja que la 
parròquia antiga era la de Santa Maria de Foix. Des de la segona meitat del segle XVI els Peguera, se
nyors de Foix, hi tingueren un castell o casa senyorial, amb capella dedicada a la Mare de Déu del Ro
ser. 

Del casal dels Peguera només en queda un mur i algunes restes esparses al soterrani que hi ha a la casa 
que ocupa avui l'antic emplaçament. La capella del Roser havia estat construIda al segle XVI i durant 

molt de temps s'utilitzà com a garatge. Es troba a la plaça de les Moreres i actualment acull la biblio
teca municipal. A prop del poble, aigua amunt de la riera de Pontons, es troba el pintoresc indret de les 
Dous, les aigües de les quals són ara aprofitades per a l'abastament del poble. 

******************************** 

******************************** 
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