Coneguem El Penedès
Diumenge 28 de febrer de 2016

Cova de l’Arena i Castell de Font-Rubí
Sortida en cotxes particulars: de Sarrià cap Vilafranca per AP-7, Sant Martí Sarroca per BP-2121 i Font-rubí per BP-2126
Pel Carrer Major de Sarrià cap a Can Caralleu incorporeu-vos a Ronda de Dalt B-20, direcció Llobregat. Preneu la sortida
cap a Lleida/Tarragona. Seguir per B-23, AP-2 i AP-7. Preneu la sortida 30 cap a N-340 Vilafranca S/Sta. Margarida i els
Monjos. Passat el peatge seguir a l’esquerra per la N-340 a Barcelona (devant l’Hotel Alfa) amb rotondes. A la 3ª
rotonda, molt gran, deixar la N-340 passant per sota d’una carretera i anar per la 1ª sortida cap a Vilafranca (Avinguda
de Tarragona), que seguirem fins la 2ª rotonda, on hi ha una bencinera. Aquí anar per la 3ª sortida, passant per devant
l’Hotel Domo (c/. Francesc Macià). Passarem per devant el Mercat fins sortir, girant a la dreta, al carrer Eugeni d’Ors, per
on seguim fins la rotonda següent, anant per la 3ª sortida (c/Pere el Gran). A la següent rotonda marxar en direcció de la
cava Mas Tinell (Avinguda del Plà del Diable). Seguir ara sempre la direcció cap aquesta Cava, fins trobar la BP-2121
cap a Sant Martí Sarroca. [Si abans d’aquí algú es perd, cal demanar pel camí d’aquesta Cava i seguir-ho]. Més
endevant seguirem cap a Font-rubí per la BP-2126. Just a l’entrada deixem una parada de bus a la dreta i girem a
l’esquerra, agafant una pista asfaltada i pujadora, que ens situarà a la part de dalt d’un turó on hi ha un nucli de cases i
l’ermita de Sant Feliu, peró abans d’entrar al nucli de cases seguim a mà dreta un carrer pujador, que ens situarà a una
esplanada que hi ha al costat de l’ermita i del cementiri, on podrem aparcar sense problemes. Total 1:15 h i 70qm.

Horari: Trobada a la Pl. de Sarrià a les 8 h. Retorn aproximat a Sarrià cap a les 15 h.
Recorregut a peu: Després d’esmorzar, iniciarem la caminada a les 10 h, des de l’aparcament, fent una ruta
circular per la serra del Bolet, que ens permetrà visitar les coves de l'Arena i la de l'Omella o de l'Ametlla; la
Font de Conilles i les restes del Castell de Font-rubí. Acabarem el recorregut al lloc d’inici, cap a les 14 h.
Distancia: 10,3 quilòmetres.
Desnivell: 300 metres.
Requeriments de la sortida: Portar aigua, esmorzar, roba i calçat adequats. Cal inscripció prèvia i
comunicar si es disposa de cotxe amb places disponibles o si se’n necessita. Els no conductors pagaran 5 € als
que portin el cotxe. Es convenient portar un lot o un llum per veure l’interior de les coves.
*Aquesta sortida està subjecta a la normativa d’activitats esportives; és necessària la inscripció prèvia i la
contractació d’assegurança. El preu de l’assegurança és de 5 €, per qui no disposi de la llicència anual.

