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RUTA DEL CIARGA AL TORRENT DE CAL BRUNA
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PENYAFEL PER LA MUNTANYA D’ESPITLLES
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RIBERA DEL RIU FOIX A PENYAFORT

Santa Margarida
i els Monjos
Rutes a peu

Punts d’interès

Descripció del recorregut

Punts d’interès

Descripció del recorregut

Punts d’interès

Descripció del recorregut

CIARGA i refugi del Serral

Iniciem la ruta al CIARGA, Centre d’Interpretació de l’Aviació
Republicana i la Guerra Aèria, davant la masia del Serral.
Agafem el camí asfaltat en direcció sud. Després de passar
per Mas Granell girem a la dreta per un camí entre vinyes
que ens portarà fins al nucli de Sardinyola. Creuem el camí
asfaltat, continuem recte pel carrer Xaloc i girem pel primer
carrer a la dreta (C/ Llebeig). El resseguim tot fins trobar l’inici
d’un camí entre ametllers. Al cap de pocs metres veiem que
es bifurca; nosaltres agafem el camí de l’esquerra, que ens
baixarà directe cap al torrent de Cal Bruna. Un cop vora el
torrent, busquem a l’esquerra un bon pas per poder creuar
a l’altra banda. Un cop creuats, continuem aigües amunt
enmig d’un bosc de ribera on hi predominen els àlbers,
oms i plàtans. A uns 150m veiem uns grans exemplars de
pi pinyoner. Continuem pel sender que voreja el torrent i
que va girant cap a l’esquerra fins pujar al camí asfaltat de
Cal Bruna. L’agafem cap a la dreta tot creuant el pont sobre
el torrent, i al cap d’uns 250m ens tornarem a trobar el camí
de Sardinyola. El creuem i continuem fins trobar a la dreta el
trencall que ens portarà de nou al Serral, punt on hem iniciat
el recorregut.

Font de Penyafel

Des del Punt d’Informació turística baixem per l’Av. Ca
talunya i a l’alçada de l’Ajuntament agafem el C/ Anselm
Clavé. El resseguim gairebé fins al final on girarem pel C/
de la Perla. Deixem enrere el nucli dels Monjos, creuem la
riera de Llitrà i passem per sota els ponts del ferrocarril i l’AVE,
seguim paral·lels a les vies i a uns 200m girem a la dreta per
un camí de terra entre vinyes. Arribarem a l’indret conegut
com els Pins Alts; seguim pel camí principal i a uns 200m
trobarem una cruïlla de camins. Girem a l’esquerra i seguim
pel camí principal, a uns 550m deixem un camí elevat a la
dreta i a uns 100m més en deixem un altre a l’esquerra.
Poc després en una bifurcació continuem cap a l’esquerra
resseguint una bonica pineda. Passem pel costat de la font
de la Mare de Déu de Penyafel, per veure-la caldrà baixar per
un sender. Creuem el fondo de Mas Granell i continuem fins
arribar a la masia i l’ermita de Penyafel.

Castell de Penyafort

Situats davant la porta d’entrada al Castell de Penyafort,
iniciem la ruta pel camí asfaltat que voreja l’edifici. Després
del primer revolt, deixem a l’esquerra el camí de Cal Pere
Joan i uns 50m endavant agafem un trencall a la dreta que
va resseguint el mur del recinte del castell i que ens portarà
fins la riba del riu Foix. Durant aquest tram veiem un paisatge
vitivinícola i una bona panoràmica de la plana penedesenca
amb la Serralada Prelitoral al fons. A mesura que ens acostem
al riu trobem arbres de vegetació de ribera com freixes, oms i
sobretot àlbers (albareda). Creuem el riu per sobre la passera
i continuem per un sender entre la vegetació de ribera, ara
en direcció contrària a la que anàvem, resseguint el marge
dret del riu. En aquest punt podem observar l’edifici del
castell de Penyafort dalt la penya erosionada per l’efecte de
l’aigua. Després de fer uns 460m riu amunt trobem el camí
asfaltat que agafem cap a la dreta per arribar, de nou, davant
el castell.

Paisatge vitivinícola
Bosc de ribera

Recomanacions:
Part del recorregut transcorre per zona inundable.
Consulteu la previsió
meteorològica abans
d’iniciar la ruta; en cas de
pluja no es recomana fer
el tram vora el torrent.
El CIARGA és obert els
dissabtes, diumenges i
festius de 10 a 14h.

Punt d’inici i final:
CIARGA (Centre d’Interpretació de l’Aviació Republicana i la Guerra Aèria)
Parc de la memòria, s/n
(Refugi Serral) Santa
Margarida i els Monjos
GPS: LAT 41.31916
/ LON 1.65298
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LA SENABRA I EL FONDO DE SANT LLORENÇ

Masia i Ermita de
Penyafel
Torrent i font
de Mata-rectors

Recomanacions:
L’aigua de les fonts de
Penyafel i de Mata-rectors
no té garantia sanitària.

Punt d’inici i final:
Punt d’informació turística de Santa Margarida i
els Monjos (Els Monjos).
Avinguda Catalunya,
s/n (zona aparcament
municipal)
GPS: LAT 41.323376
/ LON 1.666349

Per fer la tornada continuarem pel camí asfaltat en direcció
als Monjos, passant pel costat del torrent i la font de Matarectors. Al final del torrent deixem el camí principal per girar
cap a la dreta, passant per sota els ponts del ferrocarril. El
camí segueix entre vinyes i al cap d’una estona agafem un
camí cap a l’esquerra en direcció a la riera de Llitrà. Passem
per sota el pont de l’Escarabina i arribem al punt d’inici.
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RUTA CASTELLS DE MARCA

Riu Foix
El bosc de ribera i el
canyissar

Recomanacions:
Part del recorregut transcorre per zona inundable.
Consulteu la previsió
meteorològica abans
d’iniciar la ruta; en cas de
pluja no es recomana fer
el tram vora el riu.
Ruta senyalitzada dins
l’espai natural protegit
del Parc del Foix.
Visites guiades al Castell
de Penyafort els diumenges i dates concertades.

Punt d’inici i final:
Castell de Penyafort
Santa Margarida i els
Monjos
GPS: LAT 41.306286
/ LON 1.658249

Descobreix
la natura
molt a prop teu

Durant tot el recorregut trobem senyalització vertical del
Parc del Foix.

ESDEVENIMENTS DESTACATS
CONSELLS I RECOMANACIONS
Porteu calçat adequat per caminar, aigua, gorra i roba d’abric segons
l’època de l’any.
En èpoques de calor cal posar-se crema solar i repel·lent per a mosquits.
Presteu atenció i respecteu la senyalització en cas de batuda.
Consulteu la previsió meteorològica abans de fer la ruta.
Respecteu l’entorn natural; emporteu-vos les deixalles.
En cas d’emergència truqueu al 112.
Existeix una regulació específica per a activitats organitzades
dins el Parc del Foix.
Normativa, plànol de camins i formularis a:
https://parcs.diba.cat/web/foix/tramits

INFORMACIÓ GENERAL

Punts d’interès

Descripció del recorregut

Castell de Penyafort

Aquest itinerari comença davant del Castell de Penyafort
des d’on hem d’agafar el camí asfaltat que voreja el recinte.
Deixem un trencall a l’esquerra i poc després un altre a la dreta
i continuem pel camí principal, on anirem trobant les masies
de Cal Magí i més endavant Cal Noi, Cal Prunera i Cal Vicari.
Al cap d’una estona creuem el torrent de Sal i Pebre. Després
de la pujada deixem un camí a la dreta al costat d’una casa i
uns 100m més endavant girem a l’esquerra per un camí que
puja en direcció a la Senabra. Seguim el camí que passa per
vora la casa pairal fins arribar al costat de l’ermita romànica
de Santa Maria de la Senabra. Uns 70m després de l’ermita
agafem un sender a l’esquerra, mig amagat per la vegetació.
Baixem per aquest sender fins arribar al camí principal del
fondo de Sant Llorenç. L’agafarem cap a la dreta, deixant
enrere una cadena, en direcció a la font de Sant Llorenç.
Un cop arribem a la font podem continuar el camí, fins
trobar al cap d’uns 500m un antic forn de calç restaurat.

La Senabra i l’ermita
Font de Sant Llorenç
i forn de calç

Recomanacions:
L’aigua de la font de Sant
Llorenç no té garantia
sanitària.
Visites guiades al Castell
de Penyafort els diumenges i dates concertades.

Punt d’inici i final:
Castell de Penyafort
Santa Margarida i els
Monjos
GPS: LAT 41.306286
/ LON 1.658249

TRAM 1:
Distància: 9,42km
Altura màx.:319m
Altura min.: 147m

TRAM 2:
Distància: 10,4km
Altura màx.:452m
Altura min.: 114m

TRAM 3:
La tornada la realitzem pel camí principal del fondo que,
més enllà de la cadena, passa enmig de vinyes fins arribar
al davant de la masia de cal Noi. Continuem cap a la dreta
pel camí asfaltat que ens portarà, de nou, davant el castell
de Penyafort.

Distància: 6,92km
Altura màx.:243m
Altura min.: 126m

TRAM 1: Castell de Penyafort al Castell d’Olèrdola
El punt d’inici és el Castell de Penyafort, edificat sobre una
penya del riu Foix. La ruta baixa cap al riu, per continuar per
la plana i acostar-se a un entorn industrialitzat, fins arribar
al nucli antic de Santa Margarida. Continua per camins enmig de vinyes i pinedes fins l’ermita de Penyafel (veure ruta
2). El camí segueix en direcció al Parc d’Olèrdola, passa per
la masia de Can Castellví i baixa al fondo de la Seguera. La
pujada al castell d’Olèrdola, punt final d’aquest tram, és per
la font de l’Alba.
TRAM 2: Castell d’Olèrdola al Castell de Castellet
Des del Castell d’Olèrdola es segueix fins el Turó de les Tres
Partions. Més endavant deixa el GR 92-3 per continuar en
direcció sud i enllaçar amb el GR 92. Creua antigues masies,
com la Casa Alta. A partir de Can Balaguer, el camí es converteix en corriol enmig d’una vegetació de brolla mediterrània. Descendeix fins al torrent del Llampeig, per continuar
fins a Castellet.
TRAM 3: Castell de Castellet al Castell de Penyafort
Des de la part alta del poble de Castellet surt la pista que
porta a Torrelletes, travessa una pineda i conreus de vinya
i oliveres. Es continua en direcció nord cap al municipi de
Santa Margarida i els Monjos, per diversos corriols enmig del
bosc. Passa per Mas Pigot, continua per la masia de Mas
Bellestar, Cal Noi i Cal Magí per arribar al Castell de Penyafort.

Gener

Agost

Cavalcades de Reis
FM d’hivern dels Monjos
FM d’hivern de la Ràpita
Mostra Artística de
Sant Raimon de Penyafort

Festa Major de la Ràpita

Febrer - Març

Octubre

Carnavals als Monjos i a la Ràpita

Abril
Festa de Pasqua i Cantada de Caramelles
Aplecs de Penyafel i Muntanyans
Diada de Sant Jordi

Juny
Cuines i Tapes del Remeiart
Nit de vermuts i licors d’herbes
del Remeiart
Remeiart – fira d’herbes remeieres
Festa de l’Esport

Juliol
Festa Major dels Monjos

Setembre
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
Celebració de la Diada Nacional de Catalunya

Aquestes rutes estan pensades per gaudir de l’entorn patrimonial i natural,
descobrint el paisatge i la gran varietat de fauna i flora que us sorprendrà
mentre practiqueu ana activitat tan saludable com és el caminar, sempre i
quan escollim fer-la d’acord a les nostres possibilitats.

Què fer?

Aquestes rutes ens fan recórrer els indrets naturals i patrimonials amb
més atractiu d’aquest municipi amb la possibilitat de descobrir els
recursos més singulars.

Viu el Parc
Festa Major de Cal Rubió
Fira de la Transhumància

On menjar?

Novembre

On dormir?

Festa del Most de la Ràpita

Desembre
Activitats nadalenques

Durant tot l’any
Mercat setmanal, tots els diumenges.
Mercat d’artesania i brocanters, el primer
diumenge de cada mes

Santa Margarida i els Monjos disposa d’una oferta gastronòmica molt
rica i variada, per a tots els gustos i butxaques.
Vine i gaudeix del descans a l’àrea d’autocaravanes o als diferents
establiments on podràs allotjar-te i gaudir d’una estada al Penedès.
Tota la informació la pots descarregar a:
www.turismesmmonjos.cat

GESTIÓ DE VISITES I INFORMACIÓ:
T. +34 669 28 75 39
turisme@smmonjos.cat

Santa Margarida i els Monjos
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RIBERA DEL RIU FOIX A PENYAFORT

Masia de Penyafel
Mare de Déu de Penyafel

Santa
Margarida

La Ràpita

Mas Granell

1 km 500m

30 - 40 minuts

39 m
de desnivell

Ruta circular
per fer a peu

Dificultat baixa

Ruta senyalitzada dins
l’espai natural protegit
del Parc del Foix.

RUTA

LA SENABRA I EL FONDO DE SANT LLORENÇ

Mas de l’Albornar
La Tallada

Part del recorregut està dins
l’espai natural protegit del Parc
del Foix.
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Cal Claramunt
Les Masses

Cal Magí
Cal Vicari
Cal Prunera
Cal Noi
Cal Gallego

Casa Riera

Parc del Foix

Cal Pere Joan
Sal i P
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La Senabra

157 m
de desnivell

Ruta circular
per fer a peu

Dificultat baixa

Ruta no senyalitzada

Masia

26.8 km

7h

Altura màxima: 454 m
Altura mínima: 117 m

Ruta circular
per fer a peu

Dificultat alta

Ruta senyalitzada dins
l’espai natural protegit
del Parc del Foix.

El recorregut està dins l’espai
natural protegit del Parc del
Foix.

RUTA

CASTELLS DE MARCA

Ermita
Font

(Aigua sense garantia sanitària)

La Senabreta
Sant Llorenç
de la Senabra

Santa Maria de la Senabra
Font de Sant Llorenç

Cal Brugal

1h 30 minuts

www.turismesmmonjos.cat

Mas Petit

N340a

Les Masuques

DESCARREGA’T EL MAPA A:

5 km 500m

Barraca de
pedra seca
Forn de calç

Antic molí fariner
Castell

ALTRES RUTES

Punt d’informació
Cal Vicenç

Mas Bellestar

Espais de
Memòria

Ruta Vilafranca
Castell de Penyafort

Sender de la
Via Augusta

Camí ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès

