
 

El Paraigua, 2013 – 2014 

La Serra del Montmell i el Fondo de Sant Llorenç  
Hostalatge i dinar del diumenge:  Hotel  Don Pelayo. Av. Mossèn Cinto Verdaguer, 58-60  43720 
L’Arboç del Penedès  977 16 70 81   http://www.donpelayohotel.com/    

Preu pensió completa: 65 €/persona 

El dinar del diumenge serà el “Dinar de Nadal” al mateix Hotel Don Pelayo, amb torrons i cava.    

Preu dinar: 20 €   Mireu el menú al final i trieu els plats en fer la reserva. 

Desplaçament:  En cotxes particulars, sense llançadores. Quilometratge total: 180 km. Caixa comuna 
de la despesa dels cotxes organitzats: 15€ per persona 
 

Dissabte, 14 de desembre de 2013                Circular en el Montmell 

Horaris dissabte 

7:30 h Estació de Metro PALAU REIAL Qui surti de Barcelona 

9:00 h 
La Joncosa  del Montmell 

(Havent esmorzat) Comença la caminada 

Itinerari amb cotxe fins al punt on comença la caminada  (Barcelona - La Joncosa: 78 km) 

Des de Barcelona, (Palau Reial) sortint per la Diagonal, prenem l’autopista B-23, ens incorporem a 
la AP-2, direcció Lleida i sortim per la primera sortida després de la bifurcació: sortida 12, La Bisbal 
del Penedès. A la rotonda, prenem la primera sortida, T-240 direcció la Bisbal i a la següent rotonda 
prenem la TV-2401 direcció La Joncosa del Montmell on s’arriba al cap de 7 quilòmetres. Poc abans 
d’entrar al poble deixem un trencant a la dreta que indica Zona Esportiva i  seguim fins  a trobar 
una parada d’autobús. Girem a la dreta i trobem una solar amb uns contenidors. Aparquem. 

Es pot esmorzar a la Bisbal del Penedès, en un bar - xurreria  que es diu Bonamassa, just a l’entrada 
del poble, a ma dreta.  

Porteu, com sempre, l’esmorzar i dinar del dissabte i tot el necessari per anar d’excursió i per 
passar la nit a l’hotel. 

Itinerari  de l’excursió: La Joncosa (aparcament) - Fondo fins a La Cova - Puig de la Cova – Pista - 
Coll de l’Arca -Talaia de Montmell - Vèrtex (La Creu) – Castell (opcional) – Ermita vella de Sant 
Miquel - Area Recreativa forestal del Montmell – Pista – La Joncosa  (pel darrer tram de la ruta de 
les ermites). 

Distància amb altures: 11.48 km 

Desnivell acumulat:    687 m                   

Temps:  5:30 h, sense comptar aturades 

Descripció: Una ruta molt bonica i variada, aèria i completa  amb espectaculars vistes de la Serra 
del Montmell. Si fa vent, ens n’atiparem.  

 

 

 

 

http://www.donpelayohotel.com/
http://www.icc.cat/vissir3/index.html?lOCtUI5rI
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5684493


 

Itinerari amb cotxe fins a l’hotel  (La Joncosa - l’Arboç: 18 km) 

Prenem la TV-2401 fins la Bisbal del Penedès. Seguim per la T-240 fins Llorenç del Penedès. A la 
rotonda, seguim per la TP-2125 direcció Sant Jaume dels Domenys, però no hi hem d’arribar. A la 
rotonda següent prenem la TP-2124 direcció Banyeres i continuem fins arribar a la N-340, direcció 
Tarragona. Havent passat la rotonda de “la puntaire”, l’hotel es troba al segon carrer a mà dreta. 
Aproximadament, 25 minuts. 

 

Diumenge, 15 de desembre de 2013       La Sanabra i el Fondo de Sant Llorenç    

Horaris diumenge 

8:00 h Hotel Don Pelayo  Esmorzar 

9:00 h Sortida de L’Arboç Portar l’equipatge al cotxe 

9:30 h Castell de Penyafort 
Aparcar, canvi de calçat . Comença la 
caminada 

12:00 Visita guiada al  Castell  

14:00 h Hotel Don Pelayo Dinar de Nadal 

Itinerari amb cotxe fins al punt on comença la caminada (l’Arboç – Castell de Penyafort: 8.5 km) 

Anar fins a la rotonda de “la puntaire” i prendre la N-340  direcció Els Monjos. Sortir per la BV-2117 i 
seguir indicacions La Ràpita, La Múnia. Continuar per la N-340a i en arribar a la rotonda de les “dues 
àmfores” seguir indicacions Castell de Penyafort. 

Qui vingui el diumenge al matí, pot triar entre tres opcions: arribar a les 9:30 al Castell de Penyafort 
per fer la caminada de dues hores o arribar a les 12:00 per fer la visita guiada al castell o anar 
directament a l’Arboç al dinar de Nadal.  

Per anar al Castell de Penyafort des de Barcelona, cal prendre la AP-7 fins la sortida 30. Continuar per 
la N – 340 fins Santa Margarida i els Monjos i al final de poble, a la rotonda de les “dues àmfores” 
seguir indicacions. (Barcelona – Castell de Penyafort: 57 km) 

Itinerari de l’excursió: Aparcament superior del Castell de Penyafort – Cal Noi Ballestar - Fondo de 
Sant Llorenç – Font – Forn de calç – Ermita de Sant Llorenç – Santa Maria de la Sanabra - Castell 

Distància amb altures: 4.41 km                 

Desnivell acumulat:   129 m                         

Temps: 2:00 h sense comptar aturades 

Descripció:  L’itinerari pel fondo de Sant Llorenç destaca per la seva vegetació on hi predomina 
l’alzinar amb espècies d’obaga (marfull, boix, galzeran, heura,...). El paratge és molt bonic i ombrívol. 
Seguint recte amunt trobarem un antic i interessant forn de calç restaurat recentment. Acabarem la 
passejada per l’ermita romànica de Santa Maria de la Sanabra, molt ben conservada. 

Responsables de tota la sortida:  Marià Manzano i Lali Roselló (amb l’ajut de Francesc Garrigós)  

QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS:  Per a l'organització dels cotxes i la reserva de 
places al Hotel  i/o pel dinar del diumenge heu d’enviar un correu electrònic a 
lali.rosello@gmail.com abans de dimarts, dia 10 de desembre,  a les 10 h. de la nit. (També 
podeu de telefonar al 93 218 80 72). 

http://www.icc.cat/vissir3/index.html?it87kiJ5c
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5684531
mailto:lali.rosello@gmail.com


 

A fi de facilitar la feina a l’organització procureu no avisar el darrer moment i eviteu, en la mesura del 
possible, els canvis d’última hora. Trameteu un missatge clar i concís,  tot indicant quin dia o dies 
vindreu i si podem disposar del vostre cotxe. 

 

Menú dels dos àpats a l’hotel, que heu d’encarregar al moment de fer la reserva. 

 

Primers Plats 

Sopa de peix 

Fideuà del Penedès 

Canelons gratinats 

Amanida amb fruits secs 

Amanida catalana 

Amanida Variada 

 

Segons Plats 

Vedella amb suc i bolets 

Braó al forn amb patates 

Rellomillo al pebre 

Bacallà a la basca 

Orada al forn 

Llobarro al forn 

 

Postres 

Pastís de la casa 

Gelat 

Iogurt 

Flam 

Macedònia de fruita 

 

 

Aigua, vi, pa, cafè.    

Cava i torrons. 

Preu: 20 € 


