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Pujada del pessebre al
TURÓ DE LES TRES PARTIONS,
Canyelles (Garraf)
Mas de l’Artís - Corriol de ‘la Botifarra’
Coll de Cal Deus - Turó de les Tres Partions
Fondo del Teixidor - Fondo de les Oliveres
Mas de l’Artís
Data:
DIUMENGE 17 DE DESEMBRE DE 2017
Desplaçament:
AMB COTXES PARTICULARS

Lloc de sortida:
APARCAMENT DEL PARC DEL GARRAF
Coordinadors de la sortida:
Francesc Agulló
i Jordi Cols

Horaris previstos:
08.00 h - Concentració amb cotxes particulars a l’aparcament del Parc del Garraf
08.15 h - Sortida cap al Mas de l’Artís.
08.30 h - Arribada al Mas de l’Artís i esmorzar.
09.00 h – Inici de l’excursió.
09.30 h – Final corriol de la “butifarra”
10.00 h – Coll de Can Deus
10.30 h – Cim del Tres Partions.
11.00 h – Retorn pel Fondo Teixidor.
11.30 h - Fondo de les Oliveres
12.15 h -Mas de l’Artís
Temps de caminar: 2.30 h aprox. Km: 7,150 m. Desnivell: 320 m.

Com arribar al Mas de l’Artís (punt d’inici)
Des de Vilanova, sortim per la carretera C-15 en direcció a Vilafranca i un cop arribem a la rotonda que dona
accés a l’autopista C-31 fem un gir pràcticament de 180 graus i girem cap a la dreta per tal d’agafar el camí
asfaltat que ens portarà a les caves Jaume Serra. Un cop arribem a les caves, el camí asfaltat es converteix en
una pista de terra que seguim durant uns 500 metres fins arribar a un encreuament: cap a l’esquerra ens
portaria de nou a Vilanova i cap a la dreta (opció que triem) ens portarà cap al mas de l’Artís. Passem per sota el
pont de l’autopista Pau Casals i, un cop passat el pont, seguim el camí amunt fins arribar al maset d’en Safont,
on comencem una pujada mig asfaltada que en un 1,5 km ens porta fins al mas de l’Artís, punt d’inici de
l’excursió. Aparquem els vehicles per la zona (si no podem deixar tots els cotxes junts, més endavant, a la pista
que porta cap a Canyelles, hi ha lloc per a tothom, ja que es tracta d’una pista prou ampla).

Resum de l’itinerari de l’excursió:
Coneixeu el turó de les Tres Partions? Doncs si us hi fixeu bé, en ple mes d’hivern, cap al mes de febrer,
quan les fulles dels plataners de la rambla han caigut, si mireu en direcció cap a l’església de Sant Antoni,
el podreu veure perfectament traient el cap per sobre la teulada de l’església, al capdamunt de la
rambla. Així doncs, l’objectiu de la sortida, a part de plantar el nostre tradicional pessebre nadalenc, és
conèixer els entorns més propers de la ciutat, tot passant per uns dels paratges més bonics de la comarca.
Descobrirem diversos corriols, desconeguts per gran part del grup i que formen un preciós entorn natural,
que tenim a tocar de casa nostra. Conèixer aquest entorn ens ajudarà a estimar-lo i protegir-lo de la gran
pressió constructiva al que està sotmès. Passarem per unes zones que ara per ara encara estan
pràcticament deshabitades, encara que molt a prop de les urbanitzacions perimetrals de Canyelles. El punt
de sortida de l’excursió serà el mas de l’Artís, situat a uns cinc quilòmetres del nucli urbà de Vilanova, on
en altres ocasions podem arribar corrent o bé amb una bicicleta tot terreny, encara que en aquesta ocasió
arribarem en vehicles de motor.

Un cop iniciada l’excursió ens adreçarem en direcció al fondo de les Oliveres, encara que no hi acabarem
d’entrar. Just a l’entrada trobarem un corriol que puja muntanya amunt i l’agafarem, començant la primera
part de l’excursió en forta ascensió.
Aquest és un corriol força transitat els caps de setmana per corredors de muntanya i algun ciclista
agosarat, ja que a part de tenir la seva dificultat, té alguns trams força degradats per les roderes dels
ciclistes que fa que en algun punt tingui un grau mig de dificultat, encara que amb els nostres fills els
podrem superar sense problemes. Al tractar-se d’una forta pujada, nomes començar la sortida farem
alguna aturada per tal d’agafar aire o bé fer un traguet d’aigua.

Al final del corriol, a la seva part superior, trobarem la pista
que ve per l’esquerra del fondo de les Oliveres i cap a la dreta
es dirigeix cap a la població de Canyelles (GR-92).
Agafarem la pista cap a la dreta en direcció a Canyelles durant
un quilòmetre aproximadament on, en una corba, agafarem
el segon corriol, amb un cert desnivell, que ens durà a un
segon alt del camí, on podrem tornar a fer un traguet per
començar un petit descens, que ens portarà al coll de Cal
Deus, als peus del turó de les Tres Partions.
En aquest punt, començarem la tercera ascensió de la
jornada, que ens durà a l’objectiu del dia: el turó de les Tres
Partions, des d’on podrem veure unes vistes de tota la
comarca del Garraf, l’Alt Penedès i part del Baix Penedès. Un
cop allà, muntarem el pessebre i farem una petita celebració
nadalenca.
Un cop haguem fet un mos i haguem agafat forces,
començarem a baixar en direcció al punt de sortida. Aquesta
vegada tornarem per un camí diferent i quan arribem al coll
de Cal Deus, que reconeixerem per una fita de pedra que té al
bell mig, girarem cap a la dreta i agafarem el fondo de Cal
Deus fins a l’inici d’un dels fondos que personalment més ens agraden de la comarca: el fondo del
Teixidor. Es traca d’un fondo d’uns 2 quilòmetres, força frondosos, on podrem trobar els típics arbustos de
coscó (Quercus coccifera) el fruit del qual és el símbol de la nostra agrupació, arboços o cirerers de pastor
(Arbutus Unedo), pi blanc, (Pinus Halepensis) i alguna que altra alzina (Quercus Ilex), i fins i tot, si tenim
sort, algun bolet de final de temporada, ja que és una zona força humida.
Un cop arribem al final del fondo del Teixidor (o a l’inici, segons la direcció que l’enfilem), empalmarem de
nou amb el camí que va de Vilanova en direcció a la Casa Alta, i ara l’agafarem de baixada, passant pel
fondo de les Oliveres, que travessarem en la seva totalitat, fins arribar al punt on hem iniciat el primer
corriol de pujada, ja pràcticament al punt de sortida de l’excursió, al mas de l’Artís.

No hi haurà Opció Menuts. Farem l’excursió conjuntament.
Val la pena dir que en aquesta ocasió, i degut al recorregut circular i que no hi ha cap drecera fins al turó
de les Tres Partions, anirem tots junts. Tot i això, és una sortida que no té altra dificultat que la primera
part ascendent. Per aquest motiu no hi haurà Opció Menuts.

Dificultats que hi podem trobar i altres qüestions a tenir en compte:
Aquesta sortida no té cap tipus de dificultat tècnica, malgrat la pujada ascendent que anteriorment hem
esmentat, i transcorre per corriols i fondos força concorreguts per corredors de muntanya, ciclistes,
excursionistes i boletaires.
Tot i considerar aquesta sortida de baixa dificultat, cal posar atenció i no perdre el fil conductor del grup. Si
algun jove té moltes forces, per tal de no estirar massa el grup i que els últims es quedin endarrerits farem
parades als punts d’encreuament per tal de fer reagrupaments.
Els adults responsables dels menors hauran de vetllar per la seva seguretat, especialment al primer i segon
corriol i sobretot un cop haguem arribat al segon corriol, ja que ve un descens curt però un xic tècnic. Hi ha
pedra punxenca (rascler calcari) i cal anar amb compte. 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 quelcom per picar durant el trajecte. Esmorzarem abans de començar a
caminar, per tal d’encarar la caminada amb prou forces i energies.
Aigua: No trobarem cap font durant el recorregut, es per això que caldrà portar-ne.
Roba d’abric: Estem a finals de la tardor i a tocar de l’inici de l’hivern. Cal preveure que, tot i que el dia
pugui ser assolellat, l’ambient podria ser fred a l’interior dels fondos. 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: Binocles per gaudir de les vistes panoràmiques al cim.

Flora, fauna i conreus de l’itinerari.
Aquesta excursió transcorre en gran part per corriols i fondals. És possible que de tornada trobem algun
bolet, ja que el fondo del Teixidor és força humit. Així doncs, obriu bé els ulls per si de cas, ja que no serà la
primera excursió del mes de desembre que hem tornat amb algun bolet. Tot i que aquest any ha estat
força sec, és probable que en trobem: el fondo del Teixidor és tan humit que s’hi han localitzat algunes
salamandres. Si algú en veiés alguna, si us plau, doneu avís als coordinadors del grup, ja que hi ha gent
d’altres seccions de la Talaia que estaran força interessats en datar la localització d’aquestes bestioles tan
difícils de veure, ja que només viuen en espais molt humits o en llocs on hi ha aigua molt neta.
Esperem que ho passeu bé a l’excursió.

Mapa de la zona:
Mapa personal del Parc del Foix i el
Parc d’Olèrdola, de l’Editorial Piolet
(com podeu veure, bastant marcat i fet
servir).

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.
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. 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.

