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El llibre que teniu a les mans, amics excursionistes, és una guia en què 
trobareu 17 rutes per fer a peu pel Baix Penedès. Aquest recull no pretén 
ser una guia exhaustiva de la comarca: sobretot hem procurat incloure-hi 
itineraris que recorren els indrets més significatius i que us poden resultar 
enriquidors. Així doncs, és possible que hi trobeu a faltar aquella bonica 
excursió que tan bé coneixeu, o bé que cregueu que en algun itinerari 
“pujant per aquí o baixant per allà” s’hauria millorat el resultat. El cas és 
que els hem descrit amb il·lusió, trepitjant el territori amb les cames i el 
cor, amb els ulls ben oberts, gaudint dels detalls, consultant el pagès i 
el veí, i comprovant cada camí i cada corriol amb la mirada curiosa d’un 
infant... I de veritat que ha valgut la pena: el Baix Penedès és un d’aquells 
indrets amb un paisatge bonic i humil que s’estima quan el trepitges 
amb freqüència i el vas coneixent millor. La comarca està farcida de llocs 
interessants, alguns de visitats habitualment pels excursionistes i d’altres 
sobre els quals encara plana força desconeixement.

Malauradament, la comarca també ha patit la pressió de les segones 
residències, que com una plaga incontrolable ha colonitzat el territori des 
del mar fins a la muntanya, i s’ha estès fins i tot per l’interior de la massa 
forestal. Nombroses urbanitzacions disperses pel territori malmeten el 
paisatge, al mateix temps que omplen de deixalles les boscúries properes 
als habitatges. Ens agradaria esborrar la massificació que ha patit la zona 
costanera, fruit de l’especulació salvatge del sòl, i poder recuperar la imat-
ge idíl·lica del nostre litoral. Ens ve al cap un passatge del llibre El lleopard 
de les neus en el qual Peter Matthiessen reflexiona sobre la por de l’ésser 
humà davant la pròpia existència i com aquesta s’acaba traduint en una 
manca de respecte per la natura. 

Aquest recular davant del que és prodigiós, el fet de retro-
cedir, com els crancs, davant un mar de llibertat i amagar-nos 
entre les esquerdes, que ens proporcionen un refugi segur, l’ins-
tint desesperat que ens fa voler que la vida ens passi per davant 
sense poder viure-la, es reflecteix en proliferació sense joia, en la 
corrupció corrosiva dels diners, en la contaminació desmesurada 
de la terra i l’aire i l’aigua d’on provenim.

En aquests darrers anys a les nostres contrades es respira un interès 
creixent per l’excursionisme i la pràctica de l’esport a l’aire lliure, fet que 
ha comportat un augment d’entitats, grups excursionistes o persones que 
gaudeixen dels nostres camins. Esperem que les seves experiències ajudin 
les generacions futures a cultivar la sensibilitat per l’entorn.

Malgrat la crisi econòmica actual, ens ha tocat viure en una època de 
prosperitat, de millores en les comunicacions i d’avenços tecnològics 

Introducció
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de tota mena que haurien de servir per fer-nos la vida més còmoda; però 
en comptes d’això ens atapeïm les agendes i sovint fem activitats mentre 
tenim el pensament dispers en altres llocs. Aquesta dispersió ens impe-
deix moltes vegades sentir plaer per les petites coses quotidianes. 

Tant de bo fóssim capaços d’alliberar-nos de l’agitació constant que 
envaeix les nostres vides i apropar-nos a la natura posant tota la nostra 
atenció en el moment present, amb una mirada apassionada, plena de 
curiositat, agraïda i amable. 

El Baix Penedès ha estat habitat des d’èpoques prehistòriques, i el seu 
territori ha anat assimilant l’empremta que hi deixaven les diferents cul-
tures. El paisatge que hi trobem avui és fruit de treballs ancestrals i guarda 
una rica tradició rural que cal preservar: infinitat de masos disseminats 
que s’integren en l’entorn, barraques de pedra seca, pous, marges d’una 
bellesa estètica captivadora, forns de calç, ermites, conreus que semblen 
jardins i, el més important de tot, la seva gent, sempre disposada a ense-
nyar-te qualsevol racó i a explicar-te les seves vivències. 

Així doncs, us animem a recórrer els camins de la comarca, sense 
pressa, deixant que les sensacions acaronin els vostres sentits.

BAIX PENEDÈS. 17 excursions a peu

Amb 861 m, el Montmell destaca per sobre de la plana del Penedès
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LES EXCURSIONS

En aquest volum hem volgut que hi fossin presents els tres àmbits 
geogràfics de la comarca: la muntanya, la plana i el litoral. D’aquesta 
manera, tot i que la majoria d’itineraris tenen com a decorat la zona més 
muntanyosa, perquè la muntanya sempre ha provocat una forta atracció 
en el tarannà de l’excursionista, també podreu gaudir de passejos per la 
plana entre vinyes ben conreades, o d’altres amb el blau infinit del mar 
com a teló de fons. Així doncs, hem descrit dues rutes a la serralada 
Litoral, dues més a la plana i la resta a les zones més muntanyoses de la 
serralada Prelitoral, que a la vegada són les més interessants segons l’ideari 
excursionista. 

Aquestes excursions estan adreçades a les persones a qui agrada ca-
minar i que estan mínimament habituades a orientar-se per la natura. 
La majoria dels recorreguts es poden dur a terme en un matí anant a un 
ritme tranquil, d’uns 4 quilòmetres per hora.

Tots els itineraris estan descrits de manera circular per facilitar la re-
alització de les excursions. Així, tots tenen el mateix punt de sortida que 
d’arribada, amb la qual cosa els caminants no cal que disposin de cap 
vehicle de suport perquè els reculli al final del recorregut.

Les descripcions del itineraris comencen amb una breu introducció, 
en la qual es fa una pinzellada dels llocs que anirem trobant al llarg del 
recorregut i dels atractius que ens ofereixen. Tot seguit hi ha la descrip-
ció pròpiament dita, que inclou les indicacions que ens serviran per se-
guir la ruta de manera satisfactòria; cada indicació va acompanyada d’un 
temps horari, que és bo prendre com a referència. Aquest temps horari 
és orientatiu i sempre comptabilitza el temps efectiu de caminar (qual-
sevol parada, doncs, s’ha de descomptar). És important fixar-se en els 
temps parcials i no fer massa cas de l’horari total que emprarem per fer 
l’excursió, que de ben segur serà superior al que consta a la descripció. 
Cal tenir present que, malgrat que moltes excursions tenen una durada 
aproximada de dues hores, caldrà esmerçar-hi tot un matí per gaudir-ne 
plenament. Acompanyant cadascun dels itineraris trobem també un cro-
quis, que ens servirà per fer-nos una idea del traçat del recorregut i per 
situar l’indret en el qual s’ubica la ruta.

EL BAIX PENEDÈS

La comarca del Baix Penedès es troba emmarcada entre la serralada 
Prelitoral i la línia costanera. Limita amb les comarques del Garraf, de 
l’Alt Penedès, de l’Alt Camp i del Tarragonès i forma part, juntament 
amb les dues primeres, del Penedès històric. De relleu suau, destaca la 
serra del Montmell, que amb la seva llarga silueta és visible des de molt 
lluny. La capitalitat comarcal l’ocupa el municipi del Vendrell, d’on han 
sortit nombrosos personatges il·lustres, entre els quals destaca, per la seva 
projecció internacional, el violoncel·lista Pau Casals.

 BAIX PENEDÈS. 17 excursions a peu
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La comarca no disposa de cursos hídrics permanents, tot i que hi 
trobem rieres i torrents que agafen importància després de pluges inten-
ses. Les de més entitat són la riera de la Bisbal, que neix prop de la Talaia 
del Montmell i desemboca al mar, i les de Marmellar i Sant Jaume dels 
Domenys, que conflueixen al riu Foix.  

El Baix Penedès gaudeix d’un clima mediterrani, amb hiverns tempe-
rats i estius calorosos. La seva privilegiada situació, a recer de les munta-
nyes de la serralada Prelitoral i la influència del mar, li atorguen una tem-
peratura mitjana de 16 ºC. La majoria de precipitacions es produeixen a 
la tardor, si bé la primavera també és força plujosa.

A la plana, els conreus de secà, principalment la vinya i en menor 
presència l’olivera, ocupen gairebé una quarta part de la superfície de la 
comarca. En molts municipis, però, hi va predominar fins a l’any 1956, 
en què es van produir unes glaçades extremes, el cultiu del garrofer. A les 
zones muntanyoses, l’abandonament de l’activitat agrícola ha provocat 
una recuperació del bosc en els llocs on antigament hi havia feixes de cul-
tiu, i per aquest motiu en l’actualitat hi predomina la vegetació arbustiva, 
amb espècies com el coscoll, el margalló, el romaní, el llentiscle, l’orenga, 
l’espígol, etc. També hi trobem pinedes de pi blanc i a les obagues més 
humides algun alzinar.

La fauna present a la comarca és rica i variada a causa de la diversitat 
de paisatges que ens ofereix. Depenent del medi natural en què ens tro-
bem podrem observar, entre molts d’altres, conills, ratolins de bosc, sen-
glars, guineus, esquirols, eriçons, serps, llangardaixos, ratpenats, aranyes, 
escorpins, papallones i una gran quantitat d’espècies d’ocells, alguns amb 
plomatges extremadament vistosos com l’oriol, el picot verd, l’abellerol 
o la merla blava. 

La Giralda de l’Arboç
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Les vies de comunicació més importants de la comarca són l’auto-
pista AP-7 (de Barcelona a Tarragona), l’autopista AP-2 (de Barcelona 
a Lleida), l’A-7, l’eix costaner C-31, el corredor del Mediterrani C-32 i 
la C-51 (del Vendrell a Valls). També disposa de bones comunicacions 
per ferrocarril, entre les quals destaca el nus ferroviari de Sant Vicenç de 
Calders, on conflueixen les vies de Barcelona a Tarragona per Vilafranca i 
el de les costes del Garraf, a més de la línia de Barcelona a Valls. 

El Baix Penedès reuneix catorze municipis, tot i que la majoria de la 
població s’agrupa als nuclis del Vendrell i Calafell, els quals concentren 
més del 60% de la població total de la comarca, que, empleada en el 
sector serveis, viu majoritàriament del turisme.

RECOMANACIONS

La comarca no disposa de corrents d’aigua permanents; a més, són 
poques les fonts naturals que puguin calmar la set del caminant. Per tant, 
cal anar ben proveït d’aigua, sobretot a l’estiu.

El sol ens acompanyarà en moltes de les sortides. Per aquest motiu és 
aconsellable portar un barret per evitar insolacions.

El calçat ha de ser còmode, lleuger i amb la sola gravada per evitar 
ensurts.

Com que els itineraris són circulars, podeu agafar com a punt de 
sortida i d’arribada qualssevol dels llocs de pas de la ruta, prenent com a 
referència els temps parcials.

Aquests recorreguts no han estat marcats amb senyals de cap mena, 
motiu pel qual cal que seguiu les indicacions que trobareu en cadascuna 
de les descripcions. Tot i així, en alguns trams podreu observar marques 
que es corresponen a itineraris ja existents anteriorment. 

Les rutes van acompanyades d’un croquis, però és aconsellable portar 
un mapa o un navegador GPS amb cartografia topogràfica instal·lada. 

El telèfon mòbil pot resultar d’utilitat en cas d’emergència.
Procureu no malmetre els conreus. 
Respecteu l’entorn, no llenceu deixalles i eviteu, com a bons excursio-

nistes, deixar cap rastre del vostre pas.
Les pluges irregulars, de vegades torrencials, són característiques del 

clima mediterrani que tenim a les nostres comarques i poden compor-
tar crescudes imprevisibles dels barrancs, rieres i torrents. És per aquest 
motiu que, depenent de les condicions meteorològiques, cal anar amb 
precaució en aquests indrets.

Els autors i l’editor no es fan responsables dels danys, accidents o 
lesions que es produeixin durant les excursions, ja sigui per causes natu-
rals, ja sigui per negligències. La descripció dels itineraris, que en alguns 
casos transcorren per propietats privades, no us eximeix de respectar la 
voluntat dels propietaris en cas que decideixen negar-vos el pas. Aquest 
fet rarament es produeix, però si es donés el cas us demanem que sigueu 
responsables i ho accepteu amablement. 

 BAIX PENEDÈS. 17 excursions a peu
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 BAIX PENEDÈS. 17 excursions a peu

1. El Puigdetiula i l’avenc de Sant Antoni

2. De Calafell a Montpaó per la serralada Litoral

3. L’Arboç i el pantà de Foix

4. El puig del Lleó i la serra Pedregosa

5. Albinyana i els seus entorns

6. La mola de Bonastre

7. De Masllorenç a Masarbonès i l’ermita de Santa Cristina

9. Ascensió al cim del Pi Sol 

10. El puig de Vilafranca

11. El puig Francàs

12. El mas Bartomeu i el puig de la Cova

13. Per la carena meridional del Montmell

14. El Montmell i el pi de les Tres Branques

15. El poble, el castell i l’església de Marmellar 

16. La cova de l’Olla

17. El mas Solà, Sant Marc i el seu entorn

SITUACIÓ I RELACIÓ DELS RECORREGUTS

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12
13

14

15

16
17

La Joncosa

La Bisbal

Sant Jaume

Masllorenç
L’Arboç

El Vendrell

Bonastre

Calafell
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Proposem un recorregut circular 
que ens durà a conèixer els indrets 
de natura entre Cubelles i Cunit 
que encara resten verges. Aquests 
paratges estan ubicats enmig d’una 
munió d’urbanitzacions que enva-
eixen els boscos mediterranis que 
tenim a prop de les platges.
En aquest itinerari passarem per 
la muntanya del Corral de l’Al-
mirall (on hi ha el Puigdetiula), 
coneixerem la serra de Sant An-

toni i podrem entrar a l’avenc del 
mateix nom (no té cap dificultat 
remarcable: només s’ha de portar 
llum per poder passejar per dins, 
perquè té uns 40 m de longitud 
repartits en dues galeries). Gaudi-
rem de fondos on hi ha gran quan-
titat de margallons i passejarem 
per boscos de grans pinedes, on ca-
mins i corriols ens portaran fins al 
bell mig d’aquest bosc mediterrani 
que arriba fins al mar. 

· Horari: 2 h 30’.
· Distància: 9,5 km. 
· Desnivell: 390 m.
· Dificultat: Baixa. 
· Accés: Des del Vendrell, 

seguim la carretera C-31 
cap a Cubelles. Just havent 
passat el Garden, i abans de 
creuar el riu Foix, decantem 
a l’esquerra i seguim un 
camí, aproximadament 
500 m. Abans d’una 
petita pujada, on hi ha un 
encreuament, trobem un 
descampat amb oliveres on 
podem aparcar el vehicle. 
Aquest indret és conegut 
amb el nom dels Caus. Som 
a tocar del riu Foix, en un 
punt en el qual el riu quasi 

mai porta aigua, llevat de 
quan plou molt fort.

· Nota: Si sortim a peu de 
dins de Cubelles, hem de 
comptar un total d’uns 30 
minuts més d’excursió.

0 h. Agafem el mateix camí per on 
hem arribat i el seguim en direc-
ció a muntanya. Trobem senyals 
de PR en un pal d’electricitat. 
Seguint pel camí, al cap de pocs 
metres, arribem a uns tancats on 
hi ha una hípica. 
2’. Davant l’hípica el camí es bi-
furca i agafem l’asfaltat, que passa 
per sobre el pont de l’autopista i 
continua després per pista de terra.
6’. Trencall. Arribant a una plan-
ta transformadora d’electricitat, 

Itinerari

Cubelles avenc de Sant Antoni Puigdetiula Cubelles

El Puigdetiula i l’avenc 
de Sant Antoni

Descripció
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 BAIX PENEDÈS. 17 excursions a peu
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deixem un camí a l’esquerra i 
marxem a la dreta pel costat d’una 
tanca metàl·lica. 
7’. Atenció: havent passat una pe-
tita caseta blanca amb una antena, 
deixem el camí ample i decantem 
a l’esquerra per un camí que va 
pel costat de la tanca d’uns grans 
dipòsits. Seguint-lo, anem donant 
la volta fins a l’alçada de l’últim 
dipòsit.

15’. Deixem el camí principal i 
girem a la dreta seguint un petit 
corriol, que té l’inici just davant 
d’un pal d’electricitat de formigó, 
on hi ha un senyal verd. Seguint 
aquest corriol fem cap a un camí 
per sobre el nostre, i que va paral-
lel al qua portàvem. Ens hi incor-
porem i el seguim cap a l’esquerra. 
Més endavant travessem una ca-
dena, que barra el pas als vehicles, 
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 BAIX PENEDÈS. 17 excursions a peu

i continuem pel camí, cimentat i 
baixador, fins a una cruïlla. 
18’. Arribem a una pista, que 
agafem cap a la dreta, de pujada. 
Passem pel costat d’unes cases, que 
deixem a la dreta, i a l’esquerra hi 
tenim l’autopista.
21’. Deixem un camí a la dreta 
que entra cap a una urbanització. 
Més endavant passem per davant 
d’una de les portes de la finca de 
mas Peirot. Seguim pujant i, quan 
la pista ja s’aplana, deixem a l’es-
querra un pont que travessa l’au-
topista; seguim endavant, tot pas-
sant per davant d’una altra porta 
de mas Peirot. Tot just havent pas-
sat la porta, a l’interior del tancat 
hi ha una bonica i ben arreglada 
barraca de pedra seca. Continuem 
avançant pel costat d’unes vinyes 
fins a trobar un cable que talla el 
pas als vehicles, el qual travessem 
per continuar el camí.
30’. Trencall. Deixem el camí 
principal i decantem a la dreta per 

un corriol. Entrem en una zona 
molt boscosa i al cap de 2 minuts 
deixem un camí a l’esquerra per 
seguir pujant.
35’. Trobem una tanca i aprofitant 
una obertura passem a l’altre cos-
tat. Deixem momentàniament el 
camí que portàvem i decantem a 
la dreta per seguir un corriol pel 
costat de la tanca, que en 75 m 
ens du a una barraca de pedra seca 
de planta rectangular i molt ben 
conservada. Val la pena d’entrar-
hi per comprovar com es feia la 
construcció d’aquestes barraques. 
Marxem d’aquest indret pel ma-
teix camí fins a la porta de la tanca 
metàl·lica.
Un cop hem recuperat el camí, el 
seguim cap a la dreta, de pujada, 
en la mateixa direcció que portà-
vem. Després deixem dos corriols 
a l’esquerra, que baixen. Més en-
davant, en una petita clariana al 
davant mateix d’un pedró (a 141 
m d’alçada), i tot just abans que el 

Barraca Mas Peirot
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camí pugi fort i es torni pedregós, 
deixem el camí que portàvem.
50’. Agafem un corriol a l’esquer-
ra que baixa cap al fons del bar-
ranc per una petita tartera; està 
indicat amb fites. Els pins, les 
heures i altres plantes formen un 
bosc molt ombrívol i espès. Més 
endavant trobem un petit bosquet 
de margallons i arribem al fons del 
barranc.
1 h. Clariana situada al fons del 
barranc. Deixem a la dreta un cor-
riol pedregós que puja molt fort i 
n’agafem un altre que surt de front 
i planer. Anem per un bosc de pins 
i continuem pel camí que, tot fent 
tombs, baixa entre els marges. De 
seguida passem a tocar d’uns grans 
marges (que deixem a la dreta) en 
els quals podem observar com una 
mena de coves fetes al seu interi-
or. Arribem a unes clarianes on 
s’ajunta un camí per l’esquerra i 
continuem endavant. Cal parar 
atenció perquè abans d’arribar a 
una cruïlla de camins hem de de-
cantar per un corriol. 
1 h 10’. Girem a la dreta per se-
guir un corriol amb marques ver-
des, just abans d’una cruïlla de 
camins. Aquest corriol va pujant 
enmig d’una pineda amb un sota-
bosc ric en vegetació, on no hi fal-
ta el romaní, la mata o l’heura, en-
tre d’altres. Seguim el corriol, que 
puja en direcció nord i a vegades 
passa arran d’un marge de pedres, 
fins a arribar a un corraló que que-
da a la nostra esquerra i que dóna 
accés a l’avenc (cal estar atents per 
no passar-lo de llarg).
1 h 25’. Porta d’entrada de l’avenc 
de Sant Antoni, que es troba a 
120 m d’alçada. Si tenim intenció 
de recórrer els 40 m de longitud, 
repartits en dues galeries, cal que 

portem llum. Al seu interior hi 
podem contemplar restes d’esta-
lactites i estalagmites, no massa 
ben conservades. 
Per visitar l’avenc triguem aproxi-
madament 10 minuts.
Sortint de l’avenc seguim cap a 
l’esquerra, en la mateixa direcció 
que portàvem, per sobre del mar-
ge, en direcció nord, fins a dalt la 
carena, on trobem un corriol que 
la recorre. Seguim el corriol cap a 
la dreta tot pujant per aquest bosc 
de pins.
1 h 48’. Trobem un trencall i ens 
incorporem a un corriol més am-
ple, tot seguint-lo de pujada, cap 
a l’esquerra. 
1 h 53’. Puigdetiula (173 m). 
Hi ha una petita esplanada, però 
sense visibilitat, perquè el bosc de 
pins ens en priva. 
Des del cim surten dos camins, i 
nosaltres marxem perdent alçada 
pel de la dreta, molt malmès per la 
circulació de motos. 
1 h 58’. Trobem una pista molt 
ampla, que agafem cap a la dreta, 
de baixada.
2 h 8’. Bifurcació. Decantem pel 
camí de la dreta, que passa a tocar 
d’una tanca metàl·lica i que va en 
paral·lel a la pista. 
2 h 14’. Els camins s’ajunten al 
costat d’una torre elèctrica i se-
guim endavant. En un trencall 
trobem un pal que indica el camí 
del Puigdetiula; continuem bai-
xant per la dreta, seguint pel costat 
de la tanca.
2 h 23’. Som a la cruïlla on ens 
hem desviat gairebé a l’inici de 
l’itinerari (minut 7 de la descrip-
ció) i seguim el camí recte, de tor-
nada al cotxe.
2 h 30’. Fi de l’excursió (fins a Cu-
belles hi ha 1 km).
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