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Aquest itinerari que en principi pot no semblar gaire 
atractiu, perquè passa per una zona molt urbanitzada de 
Cubelles, amaga tanmateix diverses sorpreses. Al llarg 
del trajecte anireu descobrint petits racons, com la 
pineda que es creua en deixar el carrer dels Garrofers a 
la urbanització del Corral d’en Cona, els camps de 
conreu de la zona del Ricreu o, més endavant, després 
de la masia del Salze, les vinyes verdes a l’estiu i el 
marge de pedra seca d’origen fàcilment endevinable, ja 
que les formes arrodonides el delaten.

El camí de Rocacrespa guarda també troballes 
inesperades. Primer veureu uns exemplars de roure 
magnífics i darrere seu, a l’altre costat del Foix, tres pins 
que sobresurten de la resta, i quan avanceu una mica 
més, ensopegareu amb la tirolina de cable, que encara 
conserva la politja on es carregava el pes i la roda per 
recuperar-la.

Després de Rocacrespa i a l’altre meandre del riu, 
trobareu Can Foix (antigament mas Cucurella). És una 
masia catalana del segle XVI, amb un pou de glaç en 
molt bon estat, situada en un entorn magnífic, on podreu 
fer un descans a l’ombra de les moreres, perquè aquesta 
casa de colònies, oberta tot l’any, ofereix moltes 
possibilitats: allotjament sense cuina, pensió completa, 
estades familiars i altres activitats, com ara una excursió 
al cim de la Talaia, fer un passeig pel pantà del riu Foix, 
sortides d’un dia, etc., i tot això amb el millor tracte 
personal.

A la tornada, que pràcticament és pel mateix camí 
d’anada, després de veure uns exemplars de garrofers 
pel camí, us apropareu a Cubelles pel Molí de la Palma
 i entrareu al poble pel carrer dels Horts fins a la plaça 
del Castell, on hi ha l’exposició permanent dedicada al 
pallasso Charlie Rivel. Sens dubte un itinerari ben 
complet!
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De la plaça del  Castell gireu a l’esquerra pel carrer 
del Doctor Juncà i a la dreta pel carrer Major.

Davant de l’església gireu a l’esquerra per la plaça
de Santa Maria i carrer de l’Església fins al carrer del Mig
a la dreta.

Al carrer Nou a l’esquerra.

Pal indicador,  en direcció al sender de  Rocacrespa.
Agafeu a l’esquerra el carrer de  Mossèn Miquel Cortí,
en direcció al cementiri. 

Pal indicador, continueu a l’esquerra per creuar l’autopista
pel pont. Entreu a la urbanització Corral d’en Cona.

Continueu recte pel carrer de Torrelletes fins al carrer 
Corral d’en Cona.

Pal indicador, gireu a l’esquerra fins al carrer de Castellet.

Un cop arribeu al carrer de Castellet, gireu a la dreta.

Seguiu pel carrer de Castellet. Feu les esses d’aquest 
carrer fins al final.

A la tanca de protecció gireu a l’esquerra, per després anar a
la dreta on el terra està recobert de pinassa. Seguiu la fletxa 
fins al corriol que porta a la pista asfaltada. Carrer de l’Arboç.
Vistes del cim de la Talaia.

Pista asfaltada de l’Arboç a la dreta. Zona de camps de conreu
del Ricreu. Seguiu sempre la pista principal. Horari: una hora.

Continueu recte. Trobareu marques de diferents colors.
Continueu sempre pel carrer principal fins a la cruïlla del
Salze.

Pal indicador. Masia del Salze. Continueu per la pista
asfaltada, per girar a l’esquerra en direcció a les Estoreres.

Deixeu la pista abans del Foix i agafeu el camí de terra
continuant recte.

Camí amb un marge de pedra seca, deixeu els camps a
la dreta i seguiu fins a creuar el Foix en diagonal. Després
continueu pel viarany paral·lel al riu fins al camí principal.
Camí de Rocacrespa.

Camí de Rocacrespa. Tot recte, hi trobareu la tirolina.

Entrada de Rocacrespa a la dreta, creueu el riu Foix 
i a l’esquerra fins a la carretera. 

Gireu a l’esquerra a la zona d’aparcament de Can Foix
(antigament mas Cucurella). Retorneu pel mateix camí
fins al punt número 15. Horari: dues hores.

Aquest és el punt 15 de l’anada, després de creuar el riu
Foix, ara continueu recte pel camí principal per entrar
a la urbanització de les Estoreres.

Entreu a la urbanització de les Estoreres recte, pel
carrer de l’Aneto.

Al final del carrer de l’Aneto, pal indicador, gireu a
l’esquerra al carrer del Teide.

Després de creuar el riu Foix per un pas habilitat, gireu
a la dreta.

A l’altura del Salze gireu a la dreta i seguidament a
l’esquerra pel camí de terra.

A l’esquerra heu de seguir per un viarany a l’ombra
dels xiprers. 

No deixeu el camí i seguiu pujant pel carrer dels Roures. 
Entreu a la urbanització Corral d’en Tort.

Gireu a la dreta dues vegades, per entrar a l’avinguda
Corral d’en Tort.

Creueu tota la urbanització, passareu per davant de la
masia “El Congo”. i continueu a l’esquerra per la pista
asfaltada. Vistes de Cubelles i el mar al fons.

Entreu a la urbanització Corral d’en Cona i gireu a
l’esquerra. Trobareu un panell indicador metàl·lic amb
un mapa per orientar-vos dins de la urbanització.

Deixeu el carrer de Cal Baldiris i gireu a l’esquerra pel
carrer de Castellet. Enfileu el camí de tornada fins a la
plaça del Castell, i arribareu al final de l’itinerari. No
deixeu de veure l’exposició permanent dedicada al
pallasso Charlie Rivel, a l’Oficina de Turisme.

A la carretera de Vilanova i la Geltrú, l’Arboç, tireu a
l’esquerra i no la deixeu fins a la casa de colònies
Can Foix. Fins al km6 es pot anar per l’interior fins pont 
al pont. Es pot passar per la carretera i agafar el camí 
de la dreta o  pel riu Foix.) 

A la dreta. Camí de Rocacrespa. Roures i pins a l’altre
marge del riu.

Fàcil. Cal vigilar el tram
de carretera i les hores
puntes de sol.
Durada: dues hores a peu

95% Pedalable.
Carregueu la bicicleta
quan creueu el riu Foix.
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