Visita a la Ciutadella Ibèrica de Calafell i excursió pels turons del seu entorn.
Cims: Turó de la Muntanya del Comú 78 m. - La Talaia 132 m. - El Pujal 163 m. - Turó del
pícnic 178 m. - Turó de 173 m. - Poble medieval Montpaó 142 m. - Turó de la Roca
Lliscant 173 m. - Pedrera Elena 46 m.
Data: 19 de març de 2022.
Participants (15): Josep Mariné, Joan Gassol, Toni Coll, Joan M.ª Boada, Carles Prades,
Josep M.ª Ferran, Ernest Ferran, Pere López, Maria Alias, Rosa Mari de Vidiella, Montse
León, Maria Cinta Prats, Silvia Guerrero, Pili Inostroza i Tatiana Stúpina.
Inici: Calafell, davant la Policia Municipal i la Creu Roja.
Final: Calafell, davant la Policia Municipal i la Creu Roja.
Circular: Si.
Temps Real: 03:30 hores.
Temps total: 05:05 hores.
Desnivell: 186 metres.
Desnivell acumulat: 416 metres.
Distància: 13,2 quilòmetres.
Dificultat: Fàcil.

Foto de Grup a la Ciutadella Ibèrica de Calafell
El passat dissabte dia 19 de març ens trobem els quinze companys al pàrquing de la
Ciutadella Ibèrica de Calafell.
Fem una molt interessant visita amb una guia que ens explica i mostra com era una
ciutadella emmurallada, com vivien i la cultura dels ibers.

Els ibers formen la civilització protohistòrica més occidental de la Mediterrània anterior a
l’arribada dels romans.
Els habitants de la Ciutadella formaven part de la tribu dels Cossetans, poble que ocupava
aproximadament les comarques actuals del Camp de Tarragona i arribaven fins el massís
del Garraf.
La cultura ibèrica desapareix en mans d’un nou poder emergent: Roma.

Imatges de la Ciutadella de Calafell
Cronologia de la ciutadella:
A meitat del S.VI a.C. s’estableix un assentament iber previ a la ciutadella.
Al S.V a. C. es transforma el poblat en ciutadella.
Entre els S.IV a S.III a.C. és el moment de màxim esplendor de la cultura ibèrica.
Cap el final del S.III a.C. els pobles ibers es veuen involucrats en la segona guerra
Púnica.
Al 195 a.C. Batalla d'Empúries iniciant-se l’aixecament anti-romà d’algunes tribus iberes i
es produeix l’abandonament gradual de l’assentament.
Al S.I a.C. Es construeix una domus romana (casa romana de família de cert nivell
econòmic), sobre les restes d’alguns habitatges del poblat.
Una vegada feta la visita ens traslladem fins una zona de pàrquing al Prat de Calafell, just
davant de la Creu Roja i de la Policia municipal.

Visitant la Ciutadella Ibèrica de Calafell
Quan son dos quarts d’una del migdia comencen a caminar sortint paral·lels a la C-31 en
direcció nord.
A l’alçada del camí de Vilanova girem a la dreta, deixant aquest camí a la nostra dreta i
seguint recte amunt.
Pugem a un turó de la Muntanya del Comú, a una zona que li diuen Les Trinxeres.

Anem seguint camí fins pujar al turó de La Talaia, ens fem una foto de grup i seguim
davallant fins a la Coma Farella per començar a pujar fins el turó El Pujal on trobem unes
antenes i un piló geodèsic.
Comencem a davallar donant el tomb a part de Segur de Dalt i remuntem fins un turó on
trobem unes taules amb uns bancs, és una zona de pícnic, aquí ens aturem una estona
per dinar.
Sortim d’aquest turó en direcció nord per baixar i pujar un altre turó sense nom, seguim i
el camí va girant a l’esquerra per anar passar pel Fondo del Cego i al arribar a la Plana de
Cal Borrell ja tenim davant nostre el poble medieval abandonat de Montpaó.
Pugem a fer la visita d’aquest poble que està format per unes setze cases, actualment
totes enrunades, però que encara es poden veure arcades gòtiques. El seu origen és
medieval, com a mínim del segle XI, moment en que apareix documentat com a
Montispavonis.

Imatges del poble medieval de Montpaó
Al baixar del poble creuem el pla de Ca l’Huguet i comencem a pujar fins el turó de la
Roca Lliscant.
Ara seguim baixant i girant en direcció est fins que trobem una carretera la qual agafem a
l’esquerra.

Imatges de la Pedrera Elena
Seguint la carretera passem al costat de la Pedrera Elena on hi han les instal·lacions de
Xemeneies Mayal, tot seguit passem al costat de la depuradora de Calafell, més endavant
passem un tunel que creua la C-32 per sota, i arribem a una altra carretera que creuem
per ara seguir paral·lels a la C-31, i arribar de nou al camí per on hem sortit de Calafell i
als cotxes.

Creuant la C-32 per un tunel

Vista del Castell de Calafell

Foto de Grup al Turó de La Talaia

