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XXX CAMINADA POPULAR 
Seu de la Talaia - Carrer Sant Gregori - Rambla Principal - Rambla de la Pau - Monument a 

Francesc Macià - Passeig Marítim - Torre Blava - Passeig de Ribes Roges - Plaça Adarró - Xalet del 
Nin - Carrer St. Llúcia - Carrer de la Iserna - Camí del Racó de Santa Llúcia - Turó del Sèu - Escola 

Llebetx - Camí dels Pins - Carrer Ortoll - Torre de l’Escardó - Camí de Sant Gervasi - Carrer de Josep 
Anselm Clavé - Carrer de Josep Coroleu - Carrer de l’Aigua - Carrer de Sant Gregori - Plaça de les 

Neus - Seu de la Talaia

SALUTACIÓ DE LA PRESIDENTA
Benvolguts i benvolgudes caminaires,

Com és tradició, l’últim diumenge de gener es fa la Caminada Popular de Vilanova i la Geltrú. Aquest any 
arribem a la 30a Caminada.

En 30 edicions s’ha anat a molts llocs i trobar un atractiu cada vegada costa més.

Enguany, anirem fins a Sant Gervasi-Adarró i ens arribarem fins a l’Ortoll, on podrem veure l’últim tram de 
l’antiga Carrerada de la Marina.

Potser que sigueu ja participants veterans d’aquesta activitat o bé que us hi estreneu aquest any. En qualsevol 
cas, sapigueu que hem preparat aquest itinerari –com sempre assequible a tothom– amb l’objectiu de donar 
a conèixer l’entorn del nostre municipi.

En aquest relat complementari que teniu a les vostres mans trobareu les dades sobre l’excursió que us seran 
útils per a avui o per si la voleu fer un altre dia.

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

Que tingueu una bona caminada!

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 1i 2

 Teléfons operatius dia 28: Cap caminada: Ramon Casas 680102567
  Organització: Josep Candela  606117627, Cristòfol Soler 606617797 

 9:00 A.E.TALAIA Sortida    
 9:15 RAMBLA - PLAÇA GUMÀ I FERRAN Reagrupament 5’ 800 1
 9:30 MONUMENT FRANCESC MACIÀ   1430  
 9:45 TORRE BLAVA   1840  
 10:00 PLAÇA D’ADARRÓ Reagrupament 5’ 2840  
 10:20 PONT LA CUCANYA   3760  
 10:40 TURÓ DEL SÈU Esmorzar 30’ 4660  
 11:30 SORTIDA CAMÍ ARRANJAT D’ADARRÓ   5360  
 11:45 ESCOLA LLEBETX   6140  
   Camí dels Pins - Voral crta. C-246 fins c/Ortoll     2
 12:00 TORRENT DE SANT JOAN - AV. MONTSENY Reagrupament 5’ 7460  
   c/Josep Anselm Clavé c/Josep Coroleu c/Aigua      
 12:30 A.E. TALAIA   9000

   INDRET INCIDÈNCIA   VIGILÀNCIADIST. 
ARROSSEGADA

HORARI
PREVIST
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LA RAMBLA PRINCIPAL
La Rambla, iniciada l’any 1815, de moment només arribaria a la cruïlla del que seria el carrer de 

Cervantes, car va topar amb les parets de l’hort del convent dels Caputxins. En aquest tram, un 

dels edificis a destacar és el teatre Principal, que fou construït pel Patronat de l’Hospital entre els 

anys 1835 i 1837. Després, del 1820 al 1823, la Rambla s’allargà provisionalment fins a prop de 

la cantonada del que avui és el carrer del Col·legi, on hi arribà definitivament l’any 1851. El 1860, 

la rambla  Principal acabava en la confluència de l’anomenada rambla Transversal. Un dels millors 

edificis d’aquest tros és el del número 104, can Gener, de l’any 1902, que presenta una tribuna 

central amb estructura de ferro i vidres emplomats i un balcó a cada costat amb barana també de 

ferro; entre altres elements decoratius. Altra casa és la del dentista Renard, en el número 114, feta  

construir per Joan Magriñà l’any 1923. Pel que fa a la rambla de la Pau, es començà a urbanitzar 

a partir de l’any 1873 i, el 1876 ja arribava al carrer de Soler i Morell, on després hi va passar 

el ferrocarril, l’any 1881. Precisament, en aquesta cantonada fa patxoca la casa de can Pahissa, 

netament d’estil modernista, projecte definitiu de l’any 1921 fet pel mateix arquitecte de la casa 

Renard. Quan el 1902 s’instal·là la Pirelli a Vilanova, aquesta empresa tenia l’entrada per la rambla 

de la Pau, la qual, per enderroc de les cases i sínies existents en el camí Gran – que baixava de la 

plaça dels Carros en diagonal –, va poder allargar-se fins a la cruïlla dels carrers de Conxita Soler i de 

Pere Jacas, sense possibilitat d’anar més enllà, ja que entre aquests carrers i la façana marítima s’hi 

interposava la fàbrica de Mar, empresa que tenia l’entrada pel carrer de Ferrer i Vidal, vial aquest que 

era el tram inferior de l’esmentat camí Gran. Després de la guerra, amb penes i treballs, la Rambla 

va poder arribar a la platja. Era l’any 1957.

La rambla Principal i la rambla de la Pau totalitzen més d’un quilòmetre i quart.
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ADARRÓ
Tot i que es diu que s’ha localitzat el topònim a l’any 1072, aquí es té documentat “ipsastrada qui 

pergit de Cubelas as Adarru” al 1079. En el s. XII apareixen famílies que porten aquest cognom 

de procedència i les seves dades arriben al s. XIV. Aleshores el lloc es comença a conèixer com a 

quadra, senyorejada pel donzell Bertran de Castellbisbal i després pel seu fill Bernat (1381). A l’any 

1588 es troba documentat per quadra “quadra forta de Deró”. A l’any 1363, Adarró va formar part 

de la nova parròquia de Sant Antoni de Vilanova dintre del terme del castell de Cubelles. La torre 

d’Adarró ja existia a l’any 1507 i servia de vigilància al 1606: “guayta de Darró”. Com a “partida 

de Daró” es documenta des del 1554. A Adarró, a partir de l’any 1789, s’hi van començar a fer 

troballes de restes romanes i després de terrissa ibèrica en posar la via del ferrocarril (1880). La 

segona via va comportat l’enderroc de la torre. La primera campanya d’excavacions del poblat ibèric 

i vil·la romana d’Adarró és del 1956 i s’hi ha fet diverses tongades, descobrint enterraments de certa 

importància arqueològica, així com forns, monedes i ceràmica des del s. V aC al V dC. Segurament, 

la quadra fou successora de l’antic poblat que desaparegué amb la decadència de l’Imperi romà. 

La darrera paraula sobre l’etimologia d’Adarró (o Adarrú), amb la seva variant abreujada per afèresi 

“Darró”, la va donar COROMINES (1994-1995). El desaparegut professor creia que el mot era 

preromà de fisonomia èuscara o iberobasca, però originàriament “Adarrun(o)” es tractaria d’un 

compost germànic ATHARRON –format amb el component RUNA– i encara millor de la variant 

germànica “Adalrun”.

XXX CAMINADA POPULAR
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SANT GERVASI
Ermita assentada a dalt de la muntanya d’Adarró, altrament coneguda com de Sant Gervasi, situada 

a ponent de Ribes Roges. La capella va ésser edificada a l’any 1566 i la seva primera reconstrucció 

data del 1665. Es tenen notícies dels seus ermitans des de l’any 1644. La partida de Sant Gervasi 

inclou la muntanya i tot l’entorn. Des de l’any 1868, la parròquia de Mar seguia el camí d’accés 

limitant amb la de Sant Antoni, quedant l’ermita per a aquesta darrera feligresia. Ara, amb la creació 

de la parròquia de Sant Joan, la  demarcació ha canviat de nou. Des del 1913, l’ermita i l’indret són 

de la família Ferrer Pi. Fa poc s’ha dit que part del patrimoni ha estat adquirit per a fer-hi un hotel. 

L’ermita ha donat nom a l’esmentada muntanya, un carrer de Vilanova, el camí que encara hi mena, 

una platja, un torrent, una punta amb les seves roques i una sínia localitzada en el camí.

TURÓ DEL SÈU
Petita elevació immediata al Racó de Santa Llúcia, lloc d’assentament d’una instal·lació de senyalització 

aèria. Durant la guerra s’hi construí una bateria de canons. El turó s’identifica amb la muntanya 

dels Adols (Aiguadolç), antic límit eclesiàstic de la parròquia de Sant Antoni. Bona part del sector, 

situat entre la carretera de Cubelles i la línia fèrria, s’ha urbanitzat a partir dels anys seixanta. Era 

un topònim sense referències documentals. Fa poc, s’han trobat referències documentals d’aquest 

topònim. Cal explicar que el sèu es treia dels greixos de les despulles animals i s’emprava en les 

transmissions de les fàbriques -aleshores de corretges de cuir– i per untar els pals de varar les 

barques de la platja. 
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Fou el maig de 1890 quan Magí Soler Mestres –fabricant de sabó a la Vila des de 1884 a 1906–, 

demanava construir un edifici per ubicar la fusió de grasses de bé i de bou a foc directe, en la partida 

del “Racó de Santa Llusia”, quilòmetre 48/49 de la carretera de Cubelles situant la casa sobre un 

petit terreny plantat de garrofers i amb vistes “al mar”. Sens dubte, la factoria donà nom al turó del 

Sèu. Així, aquest nom té més de cent anys d’existència. Darrerament, l’any 2017, s’ha excavat on es 

situava l’edifici, amb el resultat del descobriment de tota la planta sencera.

LA TALAIA (CASA COLOMA)
Com gairebé sap tothom, la Vilanova medieval estava rodejada de muralles. Tota la part nord del 

carrer de Sant Pere era fortificat i, llavors, aquest vial representava el vall de fora Vila. Just enfront de 

la Talaia, sota els merlets de la muralla hi havia el portal de Mar. Els vilanovins baixaven de la plaça 

Major (actual plaça de Pau Casals) per mitjà d’un carrer estret i torçat que és l’actual part alta del 

carrer del Comerç, i sortien del poble pel dit portal de Mar en direcció sud. Obertes les portes, hi 

trobaven el camí de Mar.
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GRUP DE MARXES I CAMINADES
AMB LA COL·LABORACIÓ DE VICENÇ CARBONELL

En aquell incipient carrer dels Caputxins, cantonada amb Sant Pere, davant del portal de Mar, els 
Ballester hi tenien una casa. L’any 1666, el mariner vilanoví Joan Baptista Ballester, que era fill del 
pagès Sebastià Ballester, es casà amb Coloma Robert, d’origen sitgetà. L’any 1685, Joan Baptista va 
fer testament i poc després va morir, deixant usufructuària la viuda Coloma i hereu el seu fill Josep, 
que des de llavors fou conegut per Josep Ballester, àlies “Coloma”.

El seu fill, Antoni Ballester Alegret, àlies “Coloma” (1719-
1768), decidí enderrocar la casa vella del carrer dels 
Caputxins i alçar-ne una de nova, que porta la data de 
l’any 1774 en el drac i escut de ferro de la cantonada. 
La mansió pairal, des d’aleshores és coneguda per la casa 
Coloma i, des de l’any 1994, és copropietat de l’Agrupació 
Excursionista Talaia.
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VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Santa Clara, 5-7

EL VENDRELL
Àngel Guimerà, 34

Segueix-nos a


