SORTIDA NÚMERO 108 DEL GMeF

A.E. Talaia GMF20201220_099

Ascensió al Turó dels Tres
Partions, Canyelles ( Garraf)

Mas de l’Artís- Fondo de les
Oliveres – Fondo del Teixidor – coll
de Can Deus – Turó dels tres
Partions - corriol de “la Butifarra”Mas de l’Artís.

Data: DIUMENGE 20 DE DESEMBRE DEL 2020
Desplaçament: AMB COTXES PARTICULARS
Lloc de sortida:APARCAMENT DEL PARC DEL GARRAF
Coordinadors de la sortida:
Francesc Agulló (tel. 652.333.883)

Horaris previstos:
8.00h - Concentració amb cotxes particulars a l’aparcament del Parc del Garraf
8.15h - Sortida cap al Mas de l’Artís.
8.30h -Arribada al Mas de l’Artís i esmorzar.
9.00h - Inici de l’excursió.
9.30h - Fondo de les Oliveres corriol de la “butifarra”
10.00h -Fondo del Teixidor.
10.45h -Coll de Can Deus
11.30h -Cim del Tres Partions.
12.15h -Retorn per la pista de Canyelles
12.30h – Corriol de la Butifarra
13.30 h - Mas de l’Artís
Temps de caminar: 3,30h aprox. Kms: 7,150m desnivell 220mts

Com arribar al Mas de l’Artís (punt d’inici )
Des de Vilanova, sortirem per la carretera C-15 en direcció a Vilafranca i un cop arribem a la rotonda
que dona accés a l’autopista C-31 farem un gir pràcticament de 180 graus i girarem 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 la seguirem uns 500 mts fins a arribar a un
encreuament que cap a la l’esquerra ens porta de nou a Vilanova i cap a la dreta ens portarà en
direcció al Mas de l’Artís. Passarem per sota del pont de la autopista Pau Casals i un cop passat el
pont, seguirem el camí amunt fins a arribar al Maset d’en Safont i començarem una pujada mig
asfaltada que en un kilòmetre i mig ens portarà fins el Mas de l’Artís, que serà el punt d’inici de
l’excursió. Aparcarem els vehicles per la zona, ja que no podrem deixar tots els cotxes junts, degut a la
manca d’aparcament, però mes endavant, a la pista que porta cap a Canyelles, trobarem lloc per a
tothom, ja que es tracta d’una pista prou ampla.

Resum de l’itinerari de l’excursió:
Coneixeu el Turó dels Tres Partions ?? Doncs si us hi fixeu be, en ple mes d’hivern, cap el mes de
febrer, quan les fulles dels plataners de la rambla han caigut del tot, si mireu rambla amunt, en
direcció cap a l’esglesia de Sant Antoni, el podreu veure perfectament traient el cap per sobre la
teulada de l’església. Així doncs, l’objectiu de la sortida, a part de plantar, ja el nostre tradicional
pessebre nadalenc ( que aquest any degut la pandèmia del COVID19, malauradament no hem
pogut fer), és conèixer els entorns més propers de la ciutat, tot passant per uns dels paratges mes
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 kilòmetres del nucli urbà de Vilanova i que en altres ocasions podem arribar o
corrent o be amb una Bicicleta Tot Terreny, encara que en aquesta ocasió arribarem en vehicles a
motor.

Un cop iniciada l’excursió ens adreçarem direcció al fondo de les Oliveres, un precios fondo que el
segueix una pista, en un estat de conservació bastant bo, que passa entre bosc de Pi blanc i
alguna alsina, i el seguirem en direcció oest. En aquest corriol, a part de poder trobar algun bolet,
trobarem antics forns de calç, que es feien servir per produir calç per a diversos usos. Cal tenir en

compte que estem envoltats de pedres calcàries, i per aquest motiu els notres antecesors, la feien
servir tant per a fer morters per a construcció de masies, enblanquinar les cases o per desinfectar.
Seguirem el fondo uns dos km aproximadament, passant per un creuament a l’esquerra que
porta cap a la Barraca d’en Bruno. Tot i això, seguirem fondo amunt fins arribar a un segon
creuament que aquest cop haurem d’agafar cap a la dereta. Aquesta és l’antiga pista que anava
de Canyelles a Cubelles, que encara hi passen alguns ciclistes i corredors de muntanya, per tant
hauren d’anar amb una mica de cura. Uns 50 metres desprès d’agafar aquest segon
encreuament, trobarem que comença un caminet que s’endinsa cap a un altre fondo. El Fondo
del Teixidor. El reconeixerem per que tot just on comença, veurem que la pista fa un giravolt cap
a la dereta amb un fort pendent (Gr92). Aquesta és la pista que porta a Canyelles.
Ens endinsarem en el fondo, aquest cop, un fondo bastant mes estret i humit que el fondo de les
oliveres, però del tot interessant sobre tot per als qui mai han estat per aquestes contrades, per
que es un fondo estret, humit i també en bastant bon estat de conservació, que ens durà fins a un
altre encreuament del camí que va del coll Can Deus a la Casa Alta. Quan trobem aquets cami,
hem de girar cap a la dereta en direcció est. Seguirem aquest camí, fins que arribem al Coll de Can
Deus, un coll força ombrivol i a tocar ja del nostre objectiu, el Turó dels Tres Partions.
Ja des d’aquest punt només ens caldrà enfilar pel corriol que ens porta directament al Turó dels
Tres partions, i si tenim sort i tenim un dia assoleiat, podrem veure perfectament la serralada de
Montserrat i si encara tenim mes sort, la serralada dels Pirineus.
Allà plantarem una petita establia, com a simbol de l’inici de les festes nadalenques i podrem
gaudir dels tradicionals torrons i fins i tot els mes creients i practicants podràn cantar alguna
Nadala, si ho desitgen.
El camí de tornada, el farem per una altra banda, per tal de fer una ruta circular. Retornarem
enfilant de nou cap el Coll de Can Deus, però aquest cop en lloc d’anar en direcció cap el Fondo
Teixidor, seguirem recte amunt per un sender una mica rocallós, per tornar a agafar un corriol que
finalment abaix ens portarà cap a la Pista de l’antic camí de Canyelles a Cubelles (Gr92). Un cop
en aquets punt agafarem la pisca cap a la dereta o en direcció oest.
Seguirem la pista durant un Km aproximadament, fins a arribar al costat
d’una torre elèctrica, que ens marcarà l’inici del corriol que els corredors de
muntanya anomenen el corriol de la Butifarra, per que dona tombs com una
butifarra.
Aquest corriol, haurem d’anar una mica al tanto, per que es un xic pendent
en alguns trams, encara que no presenta cap tipus de dificultat, tot i això
haureu de tenir cura dels mes petits, per que una baixa i tenin en compte
que estem als ultims trams de la excursió podriem patir alguna ensopegada
involuntaria. Per aquest motiu, tingueu cura en aquets corriol, de no fer-se
mal.
Quan arribem al final del corriol, reconeixerem l’inici del Fondo de les
Oliveres que hem passat de bon matí i a partir d’aquí ja serem a uns 500 mts
del punt d’inici de l’excursió.
.

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 dels Tres Partions, anirem tots junts, tot i això, es una sortida que no te mes dificultat que
la primera part ascendent, i per aquets motius no hi haurà opció menuts.

Dificultats que hi poden trobar i altres qüestions a tenir en compte:
Aquesta sortida no te cap tipus de dificultat ja que anirem ascendint molt lleurgerament, malgrat
que la baixada, si que haurem d’anar una mica mes al tanto, per que es forá mes pendent que no
pas la pujada, encara que al ser tant pendent, es força mes curta.
Tot i considerar aquesta sortida de baixa dificultat, cal posar atenció i no perdre el fil conductor
del grup, i si algun jove te moltes forces, per tal de no estirar massa el grup i que els últims es
quedin esbufegats en els primers trams, ara be, farem parades als punts d’encreuament, per tal de
reagrupar el grup.
Els adults responsables dels menors hauran de vetllar per la seva seguretat, especialment al
primer i segon corriol i sobre tot un cop arribat al segon corriol, ja que ve un descens curt, però un
xic tècnic, ja que si no anem en compte hi ha una mica de pedra punxenca. 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 d’aigua, es per això que caldrà tenir-ho en compte.
Roba d’abric: Estarem a finals de la tardor i a tocar de l’inici de l’hivern, i cal preveure que tot i
que el dia pugui ser assoleiat 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

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

------

Descripció de l’itinerari

Flora, fauna i conreus de l’itinerari.
En aquesta excursió, transcorre, per en gran part per corriols i bauades, és possible que trobem algun
bolet, ja que el fondo del Teixidor, és un fondo força humit, així doncs, obriu be els ulls per si de cas, ja que
no serà la primera excursió del més de desembre, que hem tornat amb algun bolet, ara be, malgrat aquest
any ha estat un any força sec, estic segur que allà veurem bolets ja que el fondo Teixidor encara roman un
espai força humit, que en algun tram s’han localitzat fins i tot salamandres.
Si algú en veiés alguna, si us plau, doneu avis als coordinadors de la sortida, 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 be a l’excursió. I aprofitant que passeu unes bones festes, tot i les dificultats que
tenim aquest any amb la COVID19
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.

Amb el suport de:

