
CASA DE COLÒNIES CAN FOIX. Per arribar a peu...... 
 
OPCIÓ A) DES DE CUBELLES 
 

- Baixar del tren a Cubelles. 
- Sortir de l’estació i girar a l’esquerra. Trobem rotonda tornem a girar a l’esquerra (C/Gaudí). 
- Agafar el carrer Ausias March fins arribar al riu. (Normalment està sec) 
- Pujar a la dreta per l’Avinguda de la Riera. 
- Seguir pujant pel C/Raval del Torrent. Continuar pel carrer (fa un gir altre cop a la dreta) fins a un encreuament on 

veurem indicat un cartell “MAS TRADER”.  Agafem la carretera cap a Mas trader. 
 
A partir d’aquí, a part de les indicacions d’aquest escrit, trobareu alguna senyalització que pertany a la casa. Quan trobeu 
una creu d’aquests colors indica que NO és el camí. Vosaltres sempre heu de seguir la senyal. Es la següent: 
 
 
 
 

 
- Seguiu la carretera trobareu diferents carreteres a mà dreta, heu d’agafar el quart desviament a mà dreta. El 

reconeixareu perquè és l’únic que té una parada de bus i  està marcat amb la senyal.  Deixeu la principal, pujeu per 
aquesta carretera que té el nom de camí molí nou i no la deixeu fins, arribar a la masia Els Salzes que la reconeixareu 
perquè està una mica fóra de l’urbanització, sempre és la carretera esfaltada.  

 
Porteu uns 4,5 Kilòmetres. 
 

- Abans d’arribar a la masia, Compte! Trobeu un encreuament. Gireu a l’esquerra per on indica “ LES ESTORERES”. 
Creueu el riu per un pont, seguiu el camí que puja (Esteu en una urbanització, al carrer Teide), fins trobar, a la dreta, 
el carrer Aneto.  Al final del carrer, hi ha un camí de bosc. Agafeu aquest camí. 

- Arribeu a un grup de cases força gran, de color blanc i verd, anomenat Rocacrespa. No arribeu a les cases. 
- Baixeu al riu, i començeu a pujar per aquest des del pont. (Enseguida hi ha un camí que el voreja per l’esquerra, està 

marcat amb la senyal) podeu escollir seguir pel riu o entrar pel camí del bosc. 
- Al cap d’una estona, en una corba del riu pronunciada, podreu veure la casa. Aquí hi ha una senyal, que indica per on 

heu de sortir del riu (mà dreta) i pujar fins a la casa. 
 
* Si el riu baixa amb aigua, un cop arribeu al pont sota el grup de cases de Rocacrespa, cal que sortiu a la carretera. Camineu 
amb compte! uns metres fins deixar el riu a l’esquerra i trobareu un cami amb una tanca per on podeu entrar cap a la finca on hi 
ha la casa. 
 
Porteu 5,5 Km – Heu arribat!  
 
OPCIÓ B) DES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

- Baixar a l’estació de Vilanova. 
- Davant de l’estació, agafar el bus que porta al càmping Vilanova Park. (Normalment hi ha lloc, però no es sempre 

segur. Surten varis).  
- Baixar al càmping. Seguir la carretera cap a l’Arboç des del càmping. MOLT DE COMPTE A LA CARRETERA, ES 

ESTRETA I AMB VEHICLE A MOLTA VELOCITAT! Camineu per la banda esquerra. Trobeu dues rotondes. A la 
segona, trobeu un camí que puja cap al “CORRAL D’EN TORT”.  Just a l’inicí del camí, hi ha un petit corriol a la dreta, 
marcat amb un arbre. Trobareu més marques d’aquest color (porten a la casa): 

 
 
 
 

 
Porteu una mica més d’un Kilòmetre. 
 
- Seguiu aquesta pista fins a la Masia El Salze. / “LES ESTORERES” 
- Aquí, Compte! Trobeu un encreuament. Gireu a l’esquerra per on indica “ LES ESTORERES”. Creueu el riu per un 

pont, seguiu el camí que puja (Esteu en una urbanització, al carrer Teide), fins trobar, a la dreta, el carrer Aneto.  Al 
final del carrer, hi ha un camí de bosc. Agafeu aquest camí. 

- Arribeu a un grup de cases força gran, de color blanc i verd, anomenat Rocacrespa. No arribeu a les cases. 
- Baixeu al riu, i començeu a pujar per aquest des del pont. (Enseguida hi ha un camí que el voreja per l’esquerra, però 

es pot anar bé pel riu, amb menys dificultat que per al camí. 
 
* Si el riu baixa amb aigua, un cop arribeu al pont sota el grup de cases de Rocacrespa, cal que sortiu a la carretera. Camineu 
amb compte! uns metres fins deixar el riu a l’esquerra i trobareu un cami amb una tanca per on podeu entrar cap a la finca on hi 
ha la casa. 
 
Porteu uns 2,8 Km – Heu arribat! 
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