Sortides en Família
Vista del pantà des del castell

Sortida organitzada pel grup de pares. Cadascú es
responsabilitza
dels
qui
porta
en
el
desenvolupament de l’activitat, la forma física i
les cobertures necessàries.
Per prendre part en les activitats que poden
incloure risc físic dels participants cal estar en
possessió de la llicència federativa o assegurança
temporal que cobreixi els accidents de muntanya i
que es pot tramitar a la secretaria del CEM.
Per a més informació:
Centre Excursionista Montserrat
C/Vilanova, 24- 08240 Manresa. Tl 93.872.53.12.
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 18 a 21 hores.

RECOMANACIONS
Per portar
Calçat adequat per muntanya
Esmorzar i dinar
Xiulet per a cada nen/nena
Aigua
Roba d’abric i/o impermeable (segons les
previsions meteorològiques)

Altres
Correus-e de contacte:
muntanya@centreexcursionistamontserrat.cat
oliveret92@gmail.com, Eulàlia
Es prega confirmar assistència.

Prismàtics
Càmera de fotos o vídeo
Guies de muntanya, mapes
Farmaciola
Llicència Federativa

CASTELLET i EL PANTÀ
DE FOIX
Diumenge 6 de març de 2011
Trobada: 9:00 h. Gasolinera Sant
Jordi, Els Comtals, Manresa.
Sortida: 9:15.
Arribada a Castellet i principi de la
caminada: 10:15 h. aprox.

DADES DE LA SORTIDA

COM ARRIBAR-HI

Dificultat: Mitjana
Durada: 4 h amb pauses curtes.
Distància: 11,5 km. (circular)
Tenim diverses opcions d’escurçar
aquesta distància si és necessari.
Desnivell: 350 metres.

Des de Manresa anem cap a Martorell i
agafem
l’autopista
AP-7
fins
a
Vilafranca del Penedès. A Vilafranca
agafem la N-340 en direcció sud fins a
L’Arboç. Just abans d’entrar a l’Arboç
trobem una rotonda. Fem tres quarts
d’aquesta rotonda i girem a l’esquerra
per agafar la carretera de l’Arboç a
Castellet.

Itinerari circular de descoberta d’un
racó de l’Alt Penedès prou desconegut
per als qui som d’altres comarques.

Al cap d’uns 3 quilòmetres i de travessar
el riu Foix arribem al petit poble de
Castellet, punt de sortida de la nostra
caminada. Comencem exactament des de
la placeta del castell.
Valdrà la pena visitar l’entorn del
castell, documentat des del 977, amb
l’església romànica de Sant Pere de
Castellet, situada damunt de l’edificació.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Comencem seguint el GR 92-3, passant per Can Cabra, el torrent de la Font
de l’Alzina o de la cova del Noguer, i arribant al Planot, una carena planera i
calcària on s’assenta l’antic caseriu de Can Balaguer.
Canviem el carener per fondos i torrents que ens faran baixar fins al peu
mateix de la resclosa del pantà de Foix. Passem per sota l’aqüeducte del
pantà i veiem la Casa de l’Enginyer, d’estil modernista.
Passem pel damunt de la resclosa i en aquest punt comencem la bonica
travessia de la vora sud de l’embassament, que passa per paratges molt
atractius, a prop de la vegetació de ribera i al nivell de l’aigua, a recer de
l’obaga de l’anomenat bosc Negre, amb pinedes i alzinars.
A la part final, després d’arribar a Cal Bladet, la ruta abandona el pantà i
emprèn una pujada enmig del bosc compacte. Ens situem llavors al collet de la
Creu, una antiga cruïlla de camins carreters. Comencem a baixar i travessem
una obaga de bosc fins a la clotada on raja la popular font d’Horta, en un
indret molt bonic. Continuem baixant fins a la carretera de Clariana, que
seguirem de tornada fins a Castellet i per on hem de circular amb precaució.
En aquesta última part es pot visitar l’observatori d’ocells situat en un lloc
estratègic, damunt la cua del pantà, que freqüenten nombroses espècies
d’aus.

Referència i descripció detallada de la caminada: itinerari núm 13, A peu per
l’Alt Penedès, de Joan Raventós Hill, edicions Cossetània, 2004.

