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XXIX CAMINADA POPULAR 
Seu de la Talaia - Plaça de Pau Casals - cruïlla ronda Ibèrica - Torres de la Immortalitat i  

d’en Garrell - pas sota la Variant C-246 - aqüeducte del rec del Pantà  
- camí del mas de l’Artís - pas sota l’autopista - apropament al mas de l’Artís  

- Mas d’en Coloma - Les Mesquites - fondo de les Mesquites - camí del mas Torrat  
- Bassa de Creixell - Cap de Creu - A.E.Talaia

SALUTACIÓ DE LA PRESIDENTA
Amics i amigues caminaires,

Ens plau donar-vos la benvinguda a la 29a Caminada Popular de Vilanova i la Geltrú.

Aquest any repetim bona part de l’itinerari de la desena Caminada, la de l’any 1998, però amb unes petites 
variacions. En aquella, l’objectiu era el punt del Mitjotes, a migdia del mas de l’Artís. Assolit aquell punt i ja de 
retorn, es passava per Mas d’en Coloma i les Mesquites i l’itinerari s’encarava cap al Corral del Roc i el pas del 
Bou. Enguany, de prop del mas de l’Artís ja anem directament cap a les Mesquites, indret escollit per esmorzar, 
i després desviem pel fondo del mateix nom.  

Potser molts de vosaltres ja vau participar en aquella ocasió i d’altres que potser no han participat mai, però 
segur que gaudireu d’aquesta caminada, apta per a tothom. A més a més, amb el relat complementari que 
teniu a les vostres mans i el plànol-itinerari, disposareu de la informació dels llocs per on transcorre per si la 
voleu repetir algun dia al vostre aire.

Aquesta caminada ha estat preparada pels companys del Grup de Marxes i Caminades de l’AE Talaia

Que tingueu una bona excursió.

Lurdes Campins Pijoan
Presidenta de l’Agrupació Excursionista Talaia

QUADRE DE DADES TÈCNIQUES

 Seguretat de la Caminada Popular a càrrec de: A.E. TALAIA
  Policia Local de Vilanova i la Geltrú punts 1, 2 i 3

 Teléfons operatius dia 29: Cap caminada: Ramon Casas 680102567
  Josep Candela 606117627 

 8,30 h Local A.E. Talaia C/Comerç 4 Sortida  0,000 m 

 8,36 h Cruïlla Ronda Ibèrica     Pas pel semàfor 5’ 0,390 m 1

 8,53 h Pas sota la variant Cap 1,320 m 

 9,11 h Pas sota l’aqüeducte de rec Reagrupament 5’ 2,490 m 

 9,33 h Pas sota l’autopista Cap 3,640 m 

 9,59 h Cruïlla al mas Coloma Reagrupament 5’ 5,340 m 

 10,18 h Les Mesquites Esmorzar 30’ 6,290 m 

 11,10 h Cruïlla al mas Torrat Reagrupament 5’ 7,780 m 

 11,25 h Pas sota l’autopista Cap 8,450 m 

 11,46 h Bassa d’en Creixell Atenció al travessar la ctra. 5’ 9,900 m 2

 12,01 h Pas sota la variant Cap 10,570 m 

 12,15 h Cruïlla Ronda Ibèrica Pas pel semàfor 5’ 11,520 m 3

 12,29 h Local A.E. Talaia C/Comerç 4 Arribada 12,170 m

   INDRET INCIDÈNCIA   VIGILÀNCIADIST. 
ARROSSEGADA

HORARI
PREVIST

ESMORZAR A LES MESQUITES
Amb aquesta ja en portem vint-i-nou, i tots aquells amants de les caminades, ja siguin les Populars 
o bé les portades a cap amb grups d’amics o en solitari, segur que entendran prou bé que, després 
de tants anys organitzant aquesta activitat, no és gens fàcil trobar itineraris inèdits que es puguin 
realitzar pels voltants de la nostra vila i que, a més d’interessants, es puguin adequar a una colla 
tan nombrosa de participants d’edats i condicions físiques diverses, com és la que aplega any rere 
any per aquestes dates la Caminada Popular, una de les activitats de la nostra Agrupació, que, 
juntament amb la Marxa Social, ens consta que és de les més celebrades i reeixides.

Amb aquest preàmbul pretenem ‘justificar’ el fet que per a la Caminada Popular d’enguany s’hagi 
escollit un itinerari, no totalment exacte del que vàrem fer l’any 1998 o també el 2007 per anar al 
Punt del Mitjotes i a la Barraca Bessona del punt del Mitjotes, respectivament, però sí molt semblants 
i amb curts trams de variació durant el recorregut. A part de la semblança d’itinerari de les dues 
Caminades esmentades, sobretot de la primera, també s’ha de dir que el recorregut d’avui toca o 
s’acosta a indrets els noms dels quals són prou coneguts de la majoria de participants. Quin vilanoví 
o vilanovina no coneix doncs el mas Tapet, el mas Torrat, el camí del Mas de l’Artís, el Maset del 
Safont, la Bassa de Creixell, entre d’altres? Són aquests, noms d’indrets que hem trepitjat o ens hi 
hem acostat prou en el curs de més d’una Caminada Popular o en grup familiar o colles d’amics, 
com poden ser la Pujada a la Talaia, l’anada de Canyelles a Vilanova, la visita a cal Baró i al Corral 
del Miró, etc. Tots ells són camins molt familiars o així ens ho semblen. 

Així, doncs, si consultem el plànol o rellegim el Relat de la X Caminada Popular celebrada el 25 de 
gener del 1998, observarem que el primer tram de sortida des de l’inici és calcat fins arribar al pas 
sota l’autopista. A partir d’aquí l’itinerari de la Caminada d’avui difereix d’aquella més antiga perquè 
el recorregut continua endavant enfilant el conegut Camí del Mas de l’Artís fins que hi arriba molt a 
prop i gira a Ponent per accedir al camí carener, que en aquest tram torna a coincidir amb el circuit de 
l’any 1998, per conduir-nos fins a Mas Coloma i les Mesquites, objectius de la Caminada d’enguany. 
Passades les Mesquites, després d’haver esmorzat davant l’esplanada, tornem a separar-nos de 
l’itinerari antic per transitar ara ja de cara avall pel fondo de les Mesquites i camí del mas Torrat fins a 
entroncar amb el camí del Pas del Bou, i d’aquí ja tornem a fer idèntic recorregut fins arribar de nou 
al local social. El quilometratge d’aquesta Caminada s’ha calculat en 12,170 km aproximadament i 
d’una durada de quatre hores amb els temps de reagrupament i esmorzar inclosos. 

I posats a ‘justificar’ direm que el Relat que teniu a les mans no és ni de bon tros tan exhaustiu com 
el d’anys anteriors, com haureu pogut observar. Es cenyeix més que res a la descripció geogràfica 
de tot el circuit i fa només alguna referència històrica o informació puntual de característiques de 
llocs i masies interessants que s’observen durant el trajecte. La raó de no esplaiar-nos tant en la 
informació històrica que sempre s’hi acompanyava no és altra que tant aquesta Caminada, com 
algunes anteriors, són gairebé repetitives i la gran majoria d’indrets ja han estat descrits amb escreix, 
molta cura i detalladament més d’una vegada en una edició o altra. 

La descripció de l’itinerari que trobeu a continuació, pel que fa als trams coincidents amb la desena 
Caminada del 1998 esmentada, és gràcies i en bona part extreta del Relat que va realitzar i il·lustrar 
en el seu dia el company Vicenç Carbonell, del Grup de Marxes i Caminades de l’entitat, i també dels 
articles apareguts a la Revista, en dates anterior i posterior a la de celebració d’aquella edició, signats 
pel també consoci Antoni Sagarra, autor a més del plànol-itinerari que acompanyava el Relat.
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DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI
La concentració de caminaires té lloc com gairebé sempre davant el local social, carrer del Comerç, 
4, i la Caminada s’inicia enfilant carrer amunt cap a la plaça de Pau Casals, coneguda antigament 
com a plaça Major o també plaça de Dalt. Es travessa aquesta plaça i a continuació també la plaça 
de la Diputació i se segueix pel carrer de les Premses, vorejant la paret del Museu Romàntic o Casa 
Papiol. Acabada aquesta continuarem per l’esquerra del torrent de la Pastera, enfront dels Set Pecats 

Mortals, un sector limitat pels torrents de la Pastera i d’en 
Frederic, sector que ja consta com un raval de la Geltrú 
l’any 1860. El torrent de la Pastera ha estat sempre la línia 
de partió de Vilanova amb la Geltrú, i actualment és la 
partió de les parròquies de Sant Antoni i Santa Maria.

L’itinerari segueix, doncs, entre el torrent i la muralla 
dels Josepets –nom que donem a l’antic convent 
dels Carmelites–. Es passa pel costat de la torre de la 
Immortalitat, defensa cantonera construïda l’any 1837 
per reforçar la muralla que ja existia d’abans, de quan es 
va edificar el convent a partir de 1737. 

Des de l’any 1993, pel davant de la torre hi passa la ronda 
Ibèrica. Hem de travessar la ronda i seguir remuntant el 
curs del torrent. Tot seguit passem pel costat d’una altra 
torre, la torre del Garrell, defensa de la darrera guerra 
carlina, edificada l’any 1874, just a l’entrada del camí dels 
Capellans. A l’altra banda del torrent es veu la confluència 
d’aquest amb el de les Oliveres o dels Masos, que 
configuren una llenca de terra farcida de cases i barraques 
marginals, coneguda per Entre torrents, que puja cap al 
nord i és partida per la variant.

Després de la variant el camí és asfaltat. A l’esquerra ens 
queda el pas d’entrada a la urbanització Can Xicarró. 
En algun tram ens separem un xic del torrent i en una 
d’aquestes separacions hi ha els estables de cavalls del 
Rossend Carreres. Més amunt, a la dreta, sobre el torrent, 
es poden veure els darreres de la masia del Toros, coneguda 
popularment per mas Viada, l’entrada principal de la qual 
és en el Camí Ral, que atenyem tot seguit.  

Creuem el camí-ral i seguim endavant en la mateixa 
orientació, sempre paral·lels al torrent, que ens queda 
amagat, i a les envistes del Padruell. L’alçada que ja 
portem ens permet albirar una bona visió del muntanyam 
garrafenc. Passem per sota l’aqüeducte del rec del Pantà 
i girem després a la dreta per creuar el torrent. Tot seguit, 
en una bifurcació, uns rètols assenyalen cap a la dreta el 

Torre de la Immortalitat

Torre d’en Garrell

Aqüeducte del rec del Pantà
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maset d’en Safont, el mas de l’Artís i el camí rural cap a Canyelles, mentre que a l’esquerra indica 
el mas Tapet, quan de fet aquest és el camí vell del mas de l’Artís, i és el que nosaltres agafarem. 
Seguim doncs aquest camí vell, dins la partida de les Mirones, i entretant podem observar cap a la 
dreta la llarga antena de Ràdio Vilanova en terrenys del Padruell. A l’altre costat, a ponent, podem 
veure un corpulent pi pinyer de la barraca del Pagès Ric.

Es passa a ran de la urbanització i terres del mas Tapet. 
Poc més enllà passarem per sota una línia d’alta tensió. 
En una cruïlla de camins, deixem el de l’esquerra, que 
traspassa el torrent, i seguim recte, per dessota les 
vinyes del desaparegut mas d’en Perris, per coincidir en 
un paratge d’oliveres en terres del mas Tapet i entrar 
finalment en el túnel de forma oval construït per poder 
creuar l’autopista. En sortir del túnel continuarem en 
la mateixa direcció nord que portàvem, tot deixant 
de banda a l’esquerra un camí de ronda paral·lel a 
l’autopista.

A partir d’aquest punt, seguirem una bona estona per 
aquest ample camí que remunta suaument en paral·lel 
a l’anomenat fondo del mas de l’Artís, que tenim a 
l’esquerra. També a l’esquerra deixarem una bonica 
cabana o mulassa. La panoràmica de muntanyam se’ns 
eixampla considerablement mentre anem ascendint. 
Més endavant, a l’esquerra, deixem el Maset del Safont, 
una mica elevat sobre terrenys i marges que estan 
reconstruint, un indret que ha canviat sortosament de 
fesomia després d’haver patit un malaurat incendi dels 
voltants ja fa una colla d’anys. 

Davant del maset el camí creua el fondo i ara aquest ens 
queda a la dreta, frondós i obac. Uns panells ens donen 
la benvinguda al Parc del Garraf. Seguim ascendint 
suaument. Poc més enllà podem observar una petita 
presa, a la dreta, en el fondal. L’ample camí dibuixa 
alguna giragonsa creuant la capçalera de la fondalada i 
arriba a les envistes del proper mas de l’Artís. En el punt 
on s’inicia un ampli revolt a la dreta que ens hi portaria 
a tocar, canviem sobtadament de direcció i girem a 
l’esquerra encetant un camí cimentat i lleugerament 
pujador cap a ponent. Es tracta d’un camí carener per 
on l’itinerari  discorre una certa estona durant la qual 
podem gaudir d’una extensa panoràmica de cara al 
proper cim de la Talaia entre d’altres.  

Serpentejant per l’ample camí carener i desestimant 
alguns trencalls esquerrans i baixadors, fem cap al costat 

Mulassa

Maset del Safont

Mas de l’Artís

VILANOVA I LA GELTRÚ
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d’una senyalització de camins entre els quals 
vénen indicats els noms del nostre objectiu: 
Mas Coloma i les Mesquites, on hi arribem tot 
seguit. La primera ens queda a la dreta del 
camí, i la segona a l’esquerra, uns metres més 
enllà.  

El mas d’en Coloma és la primera masia 
que toquem de prop en aquesta caminada. 
Pel seu aspecte no és difícil deduir que la casa 
està abandonada de fa anys i avui dia és més 
que evident el seu estat ruïnós i lamentable. 
Era una masia de doble habitatge, situada 
dintre d’un baluard defensiu, i tenia tota 
classe de components per poder-hi viure amb 
autosuficiència: cisterna darrere l’edifici, bassa 
d’aigua per regar els horts, forn de pa interior, 

premsa de racó, era per batre el gra, etc. Aquesta masia i les Mesquites foren de la família de Josep 
Ballester «Coloma», mariner i comerciant habitant en una casa vella de l’actual carrer del Comerç, 
lloc on, dècades després, un nét seu féu construir l’actual estatge de la Talaia. Això era l’any 1774 i 
el lloc encara es coneix per can Coloma. 

L’any 1860, de la primera en deien la Mesquita del Coloma i de la segona, la Mesquita del Vidal. 
Del conjunt de les dues es va originar el topònim les Mesquites, que ara només en designa una. 
Aquesta darrera, igualment abandonada, també consta de dos habitatges, amb dues cisternes, forn 
de pa, cup i pedres de molí inexistent, a més de corrals per al bestiar. Actualment el seu estat ruïnós 
i decadent és veritablement llastimós i no exempt de perill per l’esfondrall del conjunt, raó per la 
qual recomanem a la concurrència de no acostar-s’hi massa. En una esplanada, davant aquest segon 
mas, els caminaires disposarem d’una mitja hora de temps per reposar i esmorzar tranquil·lament. 

I ja que som en aquest indret, per bé que considerem que potser no és el moment més apropiat de 
fer el comentari pel seu caràcter escatològic, permeteu-nos explicar de passada per a aquells que ho 
ignorin i sentin curiositat que la paraula mesquita, en aquest context, no té cap relació amb el culte 
islàmic. El seu significat és sinònim de femta, fems, adob. La mesquita és el conjunt de substàncies 
que hom treia dels dipòsits de les comunes i que servien per adobar els camps. Donar mesquita volia 
dir «tirar latrina a les terres de conreu per adobar-les». I fins aquí l’anècdota.  

Acabat el temps establert per al reagrupament i descans continuarem la caminada de cara a migdia. 
Deixem els dos masos enrere i una petita bassa i també el ben fressat camí carener per girar de 
seguida a l’esquerra i seguir un camí ample i un xic pedregós; a la dreta veiem una filera de ruscos 
d’abelles o arnes (precaució!). El camí, encara pedregós, es fa baixador i revolta fins a fer cap al 
fondal, l’anomenat fondo de les Mesquites, que anirem resseguint per una estona per un senderó 
lateral, de primer encara pedregós i estret però que es va eixamplant i esdevé després ben fressat 
i terrós. En alguns trams del fondal s’hi poden veure alguns habitatges, alguns molt ben arranjats.

Al final del fondo enllacem amb el camí del mas Torrat, ampla pista que segueix en paral·lel per 
l’esquerra del torrent de la Ramusa, tot i que aquest no ens queda a la vista. Poc més endavant deixem 

a l’esquerra l’entrada a l’esmentat Mas Torrat i continuem per 
creuar aviat i altra vegada per sota l’autopista. El camí continua 
sense cap element remarcable fins a entroncar amb el camí 
del pas del Bou, que deixem enrere, i seguim en la mateixa 
orientació que portàvem. A l’esquerra veiem un conjunt de 
bústies de la comunitat de veïns del Mas Gros. Un xic més 
endavant arribem a la bassa de Creixell, on hi ha un restaurant 
que es denomina La Figuera. 

Des d’aquest conegut indret freqüentat per molts vilanovins, la 
tornada directa i imminent a la nostra població ja s’endevina. 
Es travessa novament el cami-ral –conegut aquí per carretera 
de la Plana– i l’itinerari segueix pel camí dels Escalons, entre la 
Plana i el Piulart. Més avall de la Variant es passa entremig de 
la masia Berruga –que va ser venuda a la Pirelli– i la sínia del 
Giralt, aquesta a l’esquerra del camí.  

Tot baixant es deixa el camí del Piulart a la dreta, i en arribar a 
la sínia del Roser es gira a l’esquerra per passar pel davant de 
la central elèctrica i aconseguir el camí de la Plana als Esbarjos. 
D’aquí es continua fins a Cap de Creu, i pels carrers dels Estudis, 
del Fossar Vell i de l’Església es torna a la plaça de Pau Casals 
i finalment a la seu de la Talaia, on es dóna per finalitzada la 
Caminada i on ens espera, com ja és tradicional, un pica-pica 
preparat per l’organització.

Amb el desig que l’itinerari d’aquesta caminada hagi complagut a tots els participants, els emplacem 
i animem ja per a la celebració de la propera, la que farà 30!  

La recerca de l’itinerari i la confecció del relat han estat realitzats gràcies a la tasca de tot l’equip de 
l’Agrupació.

Grup de Marxes i Caminades de la Talaia

Mas Coloma

Mas Torrat

Bassa d’en Creixell

Arribada a la seu de l’entitat (antiga Casa Coloma)
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Segueix-nos a




