A.E. Talaia GMF20141221_043

PUJADA A LA TALAIA, PEL FONDO
DEL CASTELLOT
(per posar el pessebre del GMeF)
Corral d’en Tort - Masia del Salze Rocacrespa - Fondo del Castellot La Talaia - Portal d’en Roc Retorn pel fondo de la Cantina
Data: DIUMENGE 21 DE DESEMBRE DE 2014
Desplaçament: AMB COTXES PARTICULARS
Lloc de sortida:
PARC DE LA QUADRA D’ENVEJA
(CRUÏLLA RONDA IBÈRICA AMB CARRER DR. ZAMENHOF)

Coordinadors de la sortida:
Francesc Agulló (tel. 652333883)
i Joan Ortin (687023371)
Horaris previstos:
08.15 h - Concentració amb cotxes particulars al Parc de la Quadra d’Enveja i esmorzar.
09.00 h - Sortida cap al Corral d’en Tort i aparcament.
09.15 h - Inici de l’excursió.
10.30 h - Rocacrespa.
11.45 h - Pujada a la Talaia i instal·lació del pessebre.
12.45 h - Retorn cap al Corral d’en Tort passant pel fondo de la Cantina.
13:50 h - Arribada a l’aparcament i retorn a Vilanova.
Com arribar al Corral d’en Tort. Carretera del Pantà de Foix. (punt d’inici):
Sortim de la cruïlla del carrer del Dr. Zamenhof amb la ronda Ibèrica. Prenem aquesta
última en direcció Barcelona i, a la primera rotonda, girem a mà esquerra per la carretera
del pantà de Foix (BV-2115) en direcció a l’Arboç. Quan arribem a les rotondes que passen
per sota de l’autopista C-32 (a uns 3 km des de la sortida de Vilanova), hem de passar la
primera i a la segona rotonda hem de girar cap a l’esquerra i prendre la segona sortida per
pujar una pista asfaltada que arriba a un trencall a mà dreta on hi ha uns descampats i on
podrem deixar els cotxes.

Resum de l’itinerari:
Corral d’en Tort (63,3 m) - Masia del Salze - Urbanització Les Estoreres - Llera del riu Foix - Masies de
Rocacrespa - Fondo del Castellot - Portal d’en Roc - La Talaia (280 m) - Portal d’en Roc - Fondo de la Cantina
- Vinya del Quintal - Masia del Salze - Corral d’en Tort.
Longitud: 7,5 km aprox. Desnivell: 213 m. aprox Horari: 4.00 hores aprox. Dificultat: baixa.

Dificultats que hi poden haver i altres qüestions a tenir en compte:
Recordeu que caminarem envoltats de camps de conreus i vinyes que són de caràcter privat i en
algun tram situats dins de l’espai protegit del Parc del Foix, per la qual cosa cal tenir cura de la seva
riquesa natural, agrícola i arquitectònica, així com respectar la propietat privada.
Tot i considerar aquesta sortida de baixa dificultat, cal posar atenció en un parell de trams ja que
haurem de travessar la carretera de l’Arboç (BV-2115). Aquesta carretera és freqüentada per
ciclistes i motoristes, per això caldrà estar molt atents a l’hora de travessar-la, per tal de no
provocar ni tenir cap accident.
En arribar al cim del la Talaia ens entretindrem col·locant el pessebre fet amb taps de suro
d’ampolles, realitzat durant el taller de figuretes del passat dia 12 de desembre a la seu de la
Talaia, cantant algunes nadales i, potser, menjant torrons.
Hem previst fer algunes parades de REAGRUPAMENT. Cal que tothom les respecti per al benefici
del grup. Els adults responsables dels menors hauran de vetllar per la seva seguretat, especialment
a la llera del riu Foix, si passa aigua, i en creuar la carretera, que caldrà travessar per dos punts en
el transcurs de l’excursió. Els menors no han de passar al davant de la persona que se situarà al
capdavant i que farà el guiatge de l’itinerari. Vetlleu-ho, si us plau.

Material necessari (què cal portar):
Menjar: Caldrà portar l’esmorzar i alguna cosa per picar durant el trajecte (ganyips). Esmorzarem
al Parc de la Quadra d’Enveja (hi ha un bar proper) i després ens desplaçarem amb els vehicles fins
al Corral d’en Tort per aparcar-los i encarar la pujada a la Talaia.
Aigua: Tot i passar al voltant d’un riu i alguna mina d’aigua, no podreu agafar aigua, és per això
que caldrà portar-ne ja que NO hi ha punts d’aigua durant tot l’itinerari. Malgrat tot, som al mes
de desembre i no es preveu que faci calor, per tant, no caldrà hidratar-se tant com en altres
èpoques de l’any amb temperatures més elevades.
Roba d’abric: Estarem a l’inici de l’hivern, i cal preveure que tot i que el dia pugui ser assolellat
l’ambient pugui ser fred i humit. Convindrà portar roba d’abric (anorac o paravents, gorro, guants,
buf,...) i un impermeable per si fa vent o plou.
Calçat adequat: Botes de muntanya (IMPORTANT), si pot ser de mitja canya per evitar
refredaments i torçades de peu.
Documentació: Targeta federativa, document d’identitat, targeta sanitària, etc.
Opcional: Prismàtics per gaudir de les vistes panoràmiques.

Descripció de l’itinerari:
Corral d’en Tort. (64 m aprox). Situat molt a prop de la carretera de l’Arboç. És una masia ubicada en el
camí de Cubelles al mas Ricart, vora la cruïlla amb el camí de Vilanova a Rocacrespa, a ponent de
l’autopista i al llindar del terme de Cubelles, de la qual és parròquia. Antigament era coneguda per corral
d’en Ricart, però a partir de l’any 1860 ja es documenta pel seu nom actual. El corral d’en Ricart, juntament
amb el mas d’en Palau, pertanyia a la quadra de Gallifa. El corral era propietat l’any 1725 de Joan Ricart del
mas Ricart; de Josep Ricart l’any 1818 i la darrera documentació de la denominació com a corral d’en Ricart
és de l’any 1861.
Masia del Salze. Seguint la pista inicial, en poca estona arribem a la masia del Salze, propietat de la família
Rovirosa. Antigament era coneguda per un molí que hi havia.
Llera del riu Foix i accés a Rocacrespa. Passada la masia del Salze,
ens dirigirem cap a un pont que passa per sobre del riu Foix.
Possiblement portarà aigua de les pluges de finals de novembre, tot i
que habitualment baixa sec a causa de l’existència de la presa del
pantà de Foix.
Un cop creuat el riu, ens endinsarem cap a la zona urbanitzada de Les
Estoreres i ràpidament ens tornarem a endinsar en un camí que passa
pel costat del riu Foix i que ens durà fins a les masies de Rocacrespa.
Cal recordar que aquestes masies són de propietat privada i que els
propietaris no permeten la seva visita, així que lamentablement no
tindrem l’oportunitat de visitar el nucli. Si alguna persona tingués
molt d’interès en visitar el petit poble, podeu adreçar-vos als
coordinadors i en una altra ocasió podríem fer-ho.
Fondo del Castellot i pujada al puig de la Talaia. Un cop abandonem
l’accés a les masies de Rocacrespa, tornarem a travessar la riera del Foix i creuarem per primer cop la
carretera de l’Arboç, on caldrà prestar molta atenció, ja que els caps de setmana aquesta via és molt
freqüentada per ciclistes i motoristes.
Superat aquest punt conflictiu, ens endinsarem cap a uns horts i vinyes, per
enfilar-nos pel fondo del Castellot. Anirem pujant i, un cop arribat a la seva
capçalera, ens enfilarem cap al puig de la Talaia, el qual dóna nom a la
nostra Agrupació Excursionista. El topònim es documenta l'any 1358 en una
disposició reial per erigir senyals de jurisdicció amb forques, entre altres
llocs en el "puig de la Talaia".
Com a objectiu d’aquesta sortida, dedicarem un estona a col·locar el
pessebre en algun dels racons d’aquest indret, probablement a la Creu de la
Talaia, situada al vessant del riu Foix, a les envistes de l’ermita de Lurdes i el
pantà de Foix, o potser a la zona d’un petit cocó (clot natural en una penya,
en una llosa, etc. on la pluja, l'aigua de la mar, d'un riu, etc. forma un petit
bassal) habilitat per membres de la Talaia fa dècades.
Portal d’en Roc. Un cop instal·lat el pessebre, començarem el retorn al punt de sortida baixant fins al
portal d’en Roc. Actualment, el Portal d’en Roc és un club de Pitch & Put que rep el nom de l’antiga masia
del Corral d’en Roc. Una vegada passada la porta d’accés, agafarem un camí cap a la dreta que ens portarà
cap a una torre d’electricitat i cap a un corriol, que ens conduirà cap al fondo de la Cantina i que acaba al
mateix punt on mor el fondo del Frare, fins arribar de nou a la carretera de l’Arboç, que tornarem a creuar
amb molta precaució, per endinsar-nos en una vinya.
Vinya del Quintal i masia del Salze. Un cop haguem creuat la carretera seguirem el lateral esquerre de la
vinya durant uns 500 metres fins arribar de nou a la masia del Salze, per tornar a agafar el mateix camí per
on hem iniciat l’excursió, fins arribar després d’una estoneta al punt on tenim els cotxes aparcats.

Mapa de la zona:
Del mapa MASSÍS DEL GARRAF Parc Natural. Imatge realitzada amb Google Earth i l’Institut Cartogràfic
de Catalunya.

Flora i fauna de l’itinerari.
Aquesta excursió transcorre en part pel Parc del Foix. Hi entrarem quan comencem a enfilar la pujada del
puig de la Talaia. Cal respectar les normes del Parc en tot moment.
Durant la primera part de l’itinerari, passarem per zones agrícoles de vinyes, oliveres i
altres tipus de conreus típics del Garraf-Penedès. També podrem trobar alguna
figuera, com a la masia del Salze, o algun garrofer al voltant de les vinyes. A la zona de
la llera del Foix, hi veurem des del pi blanc fins al fonoll, o fins i tot alguna serp
d’aigua, si baixa aigua pel riu (el dia de l’excursió preparatòria, n’hi passava).
Un cop al fondo del Castellot, trobarem pinedes de pi blanc, alguna alzina i fins i tot
algun bolet. Quan començarem a agafar alçada, pujant al puig de la Talaia, trobarem
tot de plantes autòctones de la zona del Garraf com el margalló, la farigola o el garric
o cuscó, que podem conèixer per tenir com a fruit la gla, que és el símbol de la nostra
Agrupació Excursionista, així com alguna petita tartera o pedriscall amb els éssers vius
que hi solen habitar, com les sargantanes o les papallones de la col.
NOTES:
Aquesta activitat de muntanya està organitzada pel Grup de Muntanya en Família (GMeF) de l’Agrupació
Excursionista Talaia i s’adreça als membres de l’entitat adscrits al GMeF.
D’acord amb allò que marca la legislació per a les activitats esportives1, tots els participants a les activitats del
GMeF hauran de disposar de la llicència federativa de l’any en curs.
Els infants i joves que participen en aquesta activitat de muntanya hauran d’anar acompanyats dels seus pares o
altres familiars que se’n faran responsables.
1

Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, i Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual
s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport.

