VOLTA AL PARC DEL FOIX

Distancia: 4,3 km
Altura mínima: 113 m
S

Horari: 1h 30 min
Altura màxima: 232 m

Dificultat: fàcil
Desnivell total: 141 m

Abans de començar la ruta o en acabar podeu fer una visita a l’interessant castell de Castellet
davant del pantà de Foix. Cal reserva prèvia.
Per començar la ruta cal deixar el cotxe a l’entrada de La Creu - Els Àngels. Venint de Castellet
abans d’arribar al veïnat de Clariana (BV 2116) surt a l’esquerra un camí asfaltat en direcció
a La Creu - Els Àngels Trencarroques. Quan arribem a La Creu - Els Àngels just a l’entrada a
mà esquerra en front de la masia de la Creu hi ha una esplanada per aparcar i es allà on
comença la ruta. (Alt. 232 m). Trobarem uns plafons explicatius de la ruta i uns pals indicadors
petits que ens indiquen el senderó cap a la font d’Horta. Per tota la ruta anirem trobant aquests
petits pals i senyals de color verd i blanc (SL-C-91). Agafem el senderó que inicia la baixada
cap a la font.

1

60 m. Al poc d’iniciar el camí trobem un trencall i girem a mà esquerra. Pal indicador seguim
direcció a la font d’Horta.

2

165 m. El camí planeja una mica i trobem una nova cruïlla. Girem cap a la dreta pel camí que
baixa. Hi ha un pal indicador que ens marca la ruta a seguir cap a Castellet (GR-92-5) i un
senyal verd i blanc (però curiosament no indica la font d’Horta).

3

200 m. Cruïlla i pal indicador. Seguim rectes baixant en direcció a la font d’Horta.

4

230 m. Cruïlla i pal indicador. Ens arriba un caminet per la dreta. Nosaltres seguim rectes en
direcció a la font. Ara el camí baixa fort pel mig de l’alzinar.

5

570 m. Trobem una cruïlla sense pal indicador. Continuem rectes i una mica més endavant
trobem la cruïlla amb el pal indicador que marca el trencall de la font que ens queda a mà
esquerra. Deixem el senderó principal i agafem el trencall cap a la font.

A

630 m. Font d’Horta (Alt. 164 m). Situada al bell mig de l’alzinar en un lloc humit i ombrívol
trobem aquesta bonica font. Després haurem de retornar pel mateix senderó fins al camí
principal.

5

696 m. Un cop al camí principal continuem baixant en direcció ara cap a Cal Bladet.

6

753 m. Cruïlla sense pal indicador. Ens arriba un camí per l’esquerra. Continuem rectes pel
mateix camí.

7

870 m. Nova cruïlla amb pal indicador. Ens arriba per l’esquerra un caminet. Nosaltres
continuem rectes baixant en direcció a cal Bladet.

a

1
VOLTA AL PARC DEL FOIX

www.femuntomb.net

8

1,2 km. Se’ns uneix per la dreta un camí pujador. No hi ha pal indicador. Nosaltres continuem
rectes i uns metres més endavant trobem unes escales que hem de baixar. Trobarem un plafó
que ens indica que són les escales itinerari de la font d’Horta. (Alt. 133 m).

9

1,3 km. Després de baixar els trams d’escala el nostre caminet desemboca en una pista molt
ampla. En aquesta cruïlla tornarem a trobar un plafó explicatiu de la ruta i pals indicadors.
Hem d’agafar la pista cap a la dreta en direcció a Cal Bladet.

10

1,6 km. Trobem una cruïlla a la dreta. Continuem rectes per la pista principal. Una mica més
endavant trobarem un pal indicador. Hem de seguir direcció a Cal Bladet. A l’esquerra veurem
el pantà de Foix i al fons Castellet i el seu castell.

11

1,8 km. Atenció cruïlla important. Pal indicador. Deixem la pista principal i agafem la pista de
l’esquerra en direcció a Cal Bladet. Vigileu perquè el pal indicador és petit i quasi no es veu.
Entrem en una zona de cases de segona residència. Hi ha una cadena que barra el pas.

12

2,0 Km. Nova cruïlla de pistes. Girem cap a la dreta. No hi ha pal indicador. La pista que va
cap a l’esquerra està barrada amb una cadena i un cartell que ens indica que és una zona
restringida.

13

2,1 km. En un revolt de la pista surt un camí a la dreta que baixa cap al pantà. Pal indicador.
Nosaltres no ens desviem i continuem per la pista principal en direcció a Cal Bladet. Una mica
més endavant trobarem un parell de cases a la dreta a peu del camí.

14

2,2 km. En un revolt de la pista surt un camí a l’esquerra barrat amb una cadena. Pal indicador.
Continuem per la pista principal seguint la direcció cap a Cal Bladet.

B

A partir d’ara a mà esquerra ens queda el pantà de Foix. El camí va vorejant el pantà. L’indret
és molt bonic, estem molt a prop de l’aigua i si anem en compte podrem contemplar alguna
au. La pressa del pantà de Foix fou inaugurada el 1928. (Alt. 113 m).

15

2,4 km. Cruïlla i pal indicador. Per la nostra dreta ens arriba una pista secundaria. Continuem
rectes per la pista principal vorejant el pantà cap a Cal Bladet. Més endavant el mateix camí
gira cap a la dreta, s’allunya del pantà i inicia una pujada. En aquest punt hi ha unes vistes
excepcionals de cal Bladet i el pantà.

16

2,7 km. Atenció cruïlla important. Pal indicador i plafó explicatiu de la ruta. Cal deixar la pista
principal i agafar un caminet que surt a mà esquerra barrat amb una cadena. Pugem cap a
Cal Bladet. És un bonic corriol que passa pel costat d’uns camps.

Ca

2,9 km. Arribem a Cal Bladet, també anomenat Can Guineu. El nostre corriol desemboca en
una pista i a l’esquerra tenim Cal Bladet. Pal indicador. Nosaltres hem d’agafar la pista cap a
la dreta en direcció a La Creu. (Alt. 126 m). La pista va pujant de manera suau i passa pel
davant de diverses cases de segona residència que ens quedaran a la banda dreta de la pista.

17

3,1 km. Cruïlla important i pals indicadors. Deixem la pista principal i agafem una pista molt
ampla que surt a mà esquerra. Seguim direcció a la bassa dels Garrapalls, la Creu. La pista
puja de valent i a la nostra dreta ens quedarà una casa.

18

3,2 km. A mà esquerra trobarem una petita cruïlla molt secundaria. Nosaltres continuem pujant
per la pista principal que puja de valent.
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3,7 km. Cruïlla important amb pal indicador. En aquest punt deixem la pista principal i agafem
un corriol que surt per la nostra dreta cap a La Creu (SL-C-91). És un corriol que puja fort i
una mica pedregós. Els bastons ens seran útils en aquest tram.

20

4,0 km. El nostre corriol desemboca en una pista. Pal indicador. Continuem la pista cap a
l’esquerra en direcció a la Creu.

21

4,0 km. De seguida la nostra pista empalma en una carretera. Pal indicador. Agafem la
carretera cap a la dreta en direcció a la Creu. Seguirem la carretera fins a arribar a la masia
de la Creu.

A

4,3 km. Masia de la Creu. Arribem a l’esplanada on hem deixat el cotxe (a mà dreta) i hem
començat la ruta. (Alt. 232 m).
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