
 El Puig de Vilafranca (462 m.) – Baix Penedès 

  
Data: dissabte 6 de març de 2010 
  
Participants (8): Joan Gassol, Encarna Hidalgo, Amèlia Salvat, Antonio López, 
Alícia Dominguez, Aleix López, Pili Inostroza i Toni Coll. 
  
Aquesta excursió la realitzem seguint un itinerari que, a més de passar pel cim 
del Puig de Vilafranca, recorre un seguit de barraques de pedra seca 
centenàries, però que encara resten en bon estat i ens permeten observar els 
detalls i la saviesa d’una rústega arquitectura impregnada amb l’enginy dels 
nostres avantpassats. 
  
Conèixer de prop aquestes construccions, és el primer pas per sumar-se a la 
gent que ja fa bastants anys lluita per reivindicar el dret a conservar un genuí 
patrimoni legat per la pagesia autòctona. 
  
A les 8,15 h. Sortim de Tarragona amb el cotxe de Joan, la meitat del grup i 
anem cap a la Bisbal del Penedès, on ens trobem amb l’altre meitat. Tot seguit 
a les 9,30 h. Iniciem la caminada. Sortim de la plaça de l’església i anem pel 
camí dels vinyots. Deixem a mà dreta el Pou del Marge i seguim pel camí de 
l’esquerra que passa a frec de l’antiga fàbrica de teixits i filats Gorina. 
  

 

 

  
Creuem el pont de l’autopista de Lleida i continuem pel camí de mà dreta entre 
la finca del Pujolet i el cementiri. Anem entre ametllers florits tot deixant enrere 
diverses finques i velles masies, com el Mas Vilella del segle XVI i la Masia 
Freier rodejada dels conreus de vinya de les caves Vallformosa. 
  
Arribem al llit del Torrent del Mas de la Costa, el seguim cap a l’esquerra un 
bon tros i després continuem per un senderó que s’enfila per la dreta tot surtint 
del Barranc i ens condueix prop la Barraca del Vilar, on aprofitem per esmorzar. 
Aquesta magnífica barraca disposa de dues estances, la més gran amb 
menjadora per guardar els animals i l’altre més petita pel pagès. 
  
Més tard passem a la vora d’altres barraques i per davant de la gran Masia de 
la Costa, que està amb reconstrucció. Anem pujant pel camí del cim, el bosc de 
pi va quedant enrere i albirem grans panoràmiques de la Serra Alta o de 



l’Home, amb el Mas Bartomeu al capdamunt. A la dreta del camí trobem un 
pedró o gran monjoia que ens indica la posició del corriol que dóna accés al 
cim del Puig de Vilafranca, des on l’esguard abasta la majoria de les serres que 
tanquen el Camp de Tarragona. 
  

 

 

  
Després de les fotos de rigor, retornem al camí i continuem davallant cap a la 
Bisbal, passant per la Barraca de la Costa, la del Freier, la del Lluciet del 1901, 
la del Jep, el camí de la Meixa, el Torrent de Mas Bartomeu i la Costa del 
Rotllat. Finalment visitem el Pou i la Barraca del Cosme i finim l’excursió a les 
14 h a la Bisbal. 
  

 
 


