
La Talaia del Montmell  
2 de febrer de 2023 

 

Assistents: Isabel Alcalde, Jaume Bertran (i la Fei), Karin Bruy, Pep Casas, 

Mercè Font, Miquel Maymó, Josep Maria Martínez, Esteve Mogas, Isma Porcar i 

Josep Roca. 

Distància: 8,60 km Altitud mínima: 593 m Altitud màxima: 861,3 m Desnivell acumulat: 386 m Temps 

total: 4h 46 min Cotxes: Jaume Bertran i Josep M. Martínez. 105 Km. 

 

Ens trobem a les 7 del matí a 
l’aparcament del Bonpreu de 
Vilanova del Vallès. Agafem l’AP7 en 
direcció sud, ens aturem a l’àrea del 
Penedès a fer un cafè, i continuem 
per l’AP2. Sortim a la Bisbal del 
Penedès, prenem la carretera TV-
2401 fins a Juncosa del Montmell i, 
des d’aquí, una pista ens porta a 
l’Àrea Recreativa Forestal del 
Montmell, on deixem els cotxes. 
Estem a 593 metres d’alçada, 5 graus positius de temperatura i, encara que ens hem d’abrigar, 
fa un sol que esparvera. Són tres quarts de nou del matí. 

 
Només començar veiem l’ermita nova de Sant 
Miquel, del segle XVI, que va substituir a la capella 
romànica dedicada al mateix sant, que trobarem en 
un tram més enlairat del camí. Avui, totes dues 
esglésies estan abandonades i en no gaire bon estat 
de conservació. 

 
Per arribar a la capella romànica de Sant 
Miquel, a 706,3 metres, hem de seguir un 
camí força dret i enfilar-nos per un corriol que 
hi puja directament. Com que la porta està 
oberta, ens hi aturem a badar una estona. 
Després continuem per un camí de cabres estret i costerut fins al castell de Montmell (780,9 m), 
del que només en resten algunes parets, i a la Creu del Cap de la Serra (784,9 m). Des d’aquí 

podem contemplar una munió d’antigues 
vinyes i camps de conreu que han esdevingut 
fornits alzinars. Aprofitem per fer-nos una 
primera fotografia de grup. 
 
Seguim amunt, encara que ara la pujada es 
torna més suau, fins que arribem a l’Esquena 
del Mular (828,6 m), i carenem cap a la Talaia 
del Montmell, el sostre d’avui que, amb 861,3 
metres, és el punt més alt de la comarca del 
Baix Penedès i un dels 100 cims que proposa 
la Federació Catalana de Muntanyisme. La 



panoràmica, en un dia clar com el d’avui, és 
espectacular. Veiem tot el Penedès i les 
comarques veïnes, Montserrat, el Montsant i, 
més enllà, la serra del Montsià per una banda i 
les crestes nevades del Pirineu per l’altra. Són 
tres quarts d’onze i, després de fer-nos una 
segona fotografia de grup amb la bandera 
estelada per proclamar als quatre vents que no 
hem pas perdut l’esperança de veure’ns un dia 
lliures, ens asseiem a esmorzar. 

 
Comencem la davallada pel vessant oriental de la 
muntanya, en direcció oposada de per on hi hem 
pujat, i continuem fins a cal Saumell, des d’on 
preteníem anar a la Vall de Sant Marc i visitar-ne 
l’església romànico-gòtica del segle XIV que hi ha 
a la muntanya; però, com que veiem que es fa 
tard, prenem una drecera que, en poca estona i 
sense pretendre-ho, ens porta a la masia de cal 
Magí Vidal, en un tram de la ruta on hi hauríem 
d’haver arribat més endavant. Des d’aquí, per un 
corriol estret, brut de vegetació, i gens fressat 
perquè no hi deu passar mai ningú, tornem a la pista inicial que sortia de l’ermita nova de Sant 
Miquel. 

 
 Són tres quarts de dues quan arribem de 
tornada als cotxes. Anem a dinar al 
restaurant Cal Santi, a Juncosa del 
Montmell. El menjar és bo, ben servit, i a un 
preu força correcte (14 euros el menú). 
 
 La setmana que ve anirem al Puig Cornador 
i a l’ermita de Santa Maria de Vinyoles des 
d’Alpens. Ens trobarem a les 7 del matí a la 
zona esportiva de Corró. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografies: Esteve Mogas i 
Pep Casas 
Text: Pep Casas 
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