
 

El Paraigua, 2014 – 2015 

Capçaleres del Foix i les bessones Gemenelles  
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 els menús al document adjunt i trieu els plats de sopar i dinar en fer la reserva. 

Desplaçament:  En cotxes particulars, sense llançadores. Quilometratge total: 180 km. Peatges: 7.30 

Preu per persona: 12 € per N-340, 14€ per AP7 

 

Dissabte, 20 de desembre de 2014                Capçaleres del Foix 

Horaris dissabte 

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

9:00 h 
Sant Miquel de Font-rubí 

(Havent esmorzat) Comença la caminada 

Itinerari amb cotxe fins al punt on comença la caminada  (Barcelona - Font-rubí: 71 km) 

Cal anar fins a Vilafranca, per la N-340 (si es vol esmorzar a l'Ordal) o per la AP-7 sortida 28. Agafar 
la BP-2121 direcció La Llacuna i després de passar per Sant Martí Sarroca, seguir per la BP-2126 
(trencall a mà dreta) fins a Font-rubí. Alerta amb no anar a Guardiola de Font-rubí i no desviar-se 
cap a Torrelles de Foix.  

En arribar a Font-rubí ens agruparem a la parada de l'autobús. Després pujarem tots els cotxes fins 
a Sant Miquel, on aparcarem i començarà la caminada. 

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: Sant Miquel de Font-rubí - Casa Nova del Bolet - Torrent de Valldellós - Turó 
de les Clivelleres - Cova del Bolet - Carena del Bolet - Castell de Font-rubí - Sant Miquel. 

Distància amb altures: 14.46 km 

Desnivell acumulat:    489 m                   

Temps:  5:00 h, sense comptar aturades 

Descripció: El primer tram és una pista planera fins la Casa Nova del Bolet. Aquí la deixarem per 
agafar un corriol que ens durà al Torrent de Valldellós pel Pas de la Guineu, una canal que ratlla el 
cingle i que requereix una certa atenció. Passarem a frec de l'Agulla de  Valldellós o de les Pereres i 
tot seguit pujarem al Turó de les Clivelleres, amb bones vistes. De retorn visitarem la curiosa Cova 
del Bolet i seguidament pujarem a cercar les ruïnes del Castell de Font-rubí. Des d'allà, per un 
dreturer corriol, baixarem a Sant Miquel. 

 

http://www.donpelayohotel.com/
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8288616


 

Itinerari amb cotxe fins a l’hotel  (Font-rubí - l’Arboç: 32 km) 

Tornem a Vilafranca per la BP-2121. Allà prenem la N-340, direcció Tarragona. Havent passat la 
rotonda de “la puntaire”, l’hotel es troba al segon carrer a mà dreta. Aproximadament, 35 minuts. 

 

Diumenge, 21 de desembre de 2014       Les bessones Gemenelles 

Horaris diumenge 

8:00 h Hotel Don Pelayo  Esmorzar 

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

9:15 h 
Llorenç del Penedès 

Rbla. Marinada, 7 

Aparcar, canvi de calçat . Comença la 
caminada 

14:00 h Hotel Don Pelayo Dinar de Nadal 

Itinerari amb cotxe fins al punt on comença la caminada (l’Arboç – Llorenç: 6,3 km) 

Des de L'Arboç, cal agafar la TP-2124, passant per Banyeres del Penedès. Aproximadament, 10 
minuts. 

Qui vingui el diumenge al matí, des de Barcelona (Palau Reial) sortint per la Diagonal, prendre 
l’autopista B-23, seguir per la AP-2, direcció Lleida i sortir per la primera sortida després de la 
bifurcació: sortida 12. Seguir indicacions fins a Llorenç del Penedès.  

Aparcarem a la Rambla de la Marinada, 7 davant de Can Kildo. 

També hi ha l'opció d'anar directament a l’Arboç, al dinar de Nadal.  

Itinerari de l’excursió: Llorenç del Penedès - Castell de Gemenelles - Cal Pau de les Viudes - Coll Beix - 
Gemenella Oriental o Muntanya de Cal Pau (417m) - Gemenella Occidental o Pi Sol (413m) - La 
Torregassa - Llorenç.  

Distància amb altures: 11.28 km                 

Desnivell acumulat:   275 m                         

Temps: 3:30 h sense comptar aturades 

Descripció:  Les Gemenelles (del llatí "geminis") són dos pujols idèntics. Els coronarem tots dos 
gràcies a una agradable passejada. El primer tram planeja per camins entre conreus i vinyes. Després 
de travessar el Torrent de les Quatre Fites, ens enfilarem per un camí ample fins al Coll Beix. I a partir 
d'aquí, una carena allargassada i pedregosa ens durà a la primera Gemenella. Sense perdre cota 
arribarem a la segona Gemenella, amb vèrtex geodèsic i un panorama molt obert. La baixada és per 
un corriol molt ben marcat que domina el paisatge i per  la carrerada de Rigol arribarem de nou a 
Llorenç del Penedès.  

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 dilluns, dia 15 de desembre,  a les 10 h. de la nit. (També podeu 
de telefonar al 93 218 80 72). 

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. Recordeu indicar quins plats trieu per dinar i sopar. El restaurant 
obrirà només per nosaltres. 

http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8288647
mailto:lali.rosello@gmail.com

