
DESCRIPCIÓ

Us proposem una ruta que ens portarà a conèi-
xer els orígens medievals del Castri Securis o Cas-
tell Segur, nom amb el qual es coneixia la quadra 
de Segur a l’edat mitjana, passant per la torre de 
La Talaia, construïda al segle XV i acabant a  la 
platja del Mas Mel. 

La sortida tindrà lloc a l’Església de Sant Miquel 
de Segur, situada a la Travessia de l’Ermita. La 
capella té els seus orígens a la baixa edat mitjana, 
concretament al segle XIII i és d’estil romànic tar-
dà amb elements gòtics. L’Església va ser construï-
da per atendre a les necessitats dels habitants de la 
petita quadra de Segur, que pertanyia al terme del 
Castell de Cubelles, en un indret proper al torrent 
de la Casa Vella. La quadra constava d’una torre 
o castrum, que malauradament ja no es conserva, 
i una capella amb doble advocació a Sant Miquel 
i Santa Maria. La torre a què fem referència, es-
tava integrada a la Masia de la Casa Vella, exem-
ple de construcció civil barroca dissenyada per 
l’arquitecte Fray José de la Concepció, que va ser 

enderrocada a principis dels anys 70. 
Continuarem la ruta en direcció a la Torre de la 

Talaia, construïda al segle XV per ordre de la Rei-
na Violant amb l’objectiu de defensar la costa dels 
atacs pirates que assolaven el litoral català. Traves-
sem el torrent i continuem pel Carrer Pau Picasso 
en direcció al torrent de la Casa Nova i la Parròquia 
de l’Assumpció. Aquest edifici de formigó i ferro és 
un exemple d’arquitectura moderna dissenyat per 
l’arquitecte Jaume Teixidó amb l’objectiu de ser un 
espai religiòs amb gran capacitat i acústica. Anual-
ment hi té lloc el Festival de Música del Baix Pene-
dès. Seguim la ruta en direcció la Talaia pujant per 
l’Avinguda Espanya fins a arribar a l’alçada del Pa-
velló d’esports Jaume Vilamajó. Un cop allà, pugem 
per l’avinguda de França fins a arribar a l’escola Mos-
sen Cinto Verdaguer. Seguirem pel Carrer Joaquim 
Domenech el qual surt des de davant mateix de 
l’escola en direcció nord, per enllaçar amb el Carrer 
Ponent. En arribar al principi del camí que puja a la 
Talaia per la banda de llevant enfilem amunt. Un cop 

a dalt del camí, haurem arribat al punt on romanen 
les restes de la torre de Talaia que va ser construïda 
per avisar dels atacs pirates. Avui en dia només es 
conserva una estructura de pedra amb forma ova-
lada, base d’una de les moltes torres atalaiades que 
serviren per albirar els vaixells barberiscos que ataca-
ven les costes catalanes al llarg de l’època moderna. 

Prosseguim la ruta, ara per la banda de ponent, 
baixant per un camí pedregós carena avall i pas-
sant per l’edifici conegut com a Casa de Natura 
fins a arribar al Carrer Cremadell. Des d’aquí no-
més ens resta travessar la urbanització Mas Mel 
direcció la platja per disfrutar d’un merescut des-
cans assaguts a la sorra de la platja o gaudint d’un 
bany a les aigües de la platja de Segur.

A PEU PEL PATRIMONI

FITXA TÈCNICA

Punt de sortida: 
Església de Sant Miquel

Dificultat: Moderada
Distància total: 3,6 km

Durada aprox.: 90 minuts
Altitud màxima: 132 m

Es recomana fer la ruta amb calçat 
adequat, protecció solar i aigua.

RUTA PER SEGUR
De l’Església de Sant Miquel a la Torre de La Talaia

NO ET POTS PERDRE
Les esplèndides vistes de la costa 

penedesenca des de la Talaia.

ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL

LA CASA VELLA

ESGLÉSIA DE L’ASSUMPCIÓ



MÉS INFORMACIÓ I RESERVES: 
Tel. 977 69 46 83 -  607 278 932 

calafellhistoric@calafell.org
www.calafellhistoric.org   #PATRIMONICALAFELL

1.- Església de Sant Miquel
2.- Torre de la Talaia
3.- Arribada
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PERFIL DE LA RUTA
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la talaia

Pujada a la talaia

vista des de la talaia


