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                        PEDALANT PER L’ALT PENEDÈS  
Ruta rodadora que transcorre per pistes forestals, amb algun tram de forta pujada i zones pedregoses, i que travessa 

la zona de vinyes i la cadena muntanyosa de la part nord-oest de Vilafranca.  

Passarem pel bonic Santuari del Foix i el pic del Clapí Vell, amb impressionants vistes de la comarca, Montserrat, la 

Mola, el Parc Natural del Garraf, la zona boscosa entre Vilafranca i Igualada i altres.  

Destaquen 2 fortes pujades: la primera fins al Santuari, per zona boscosa i bona pista, i la segona fins el Clapí Vell, 

equivalent a l’ascensió d’un port de muntanya, i que per l’absència d’arbres i el seu desnivell haurem d’agafar amb 

calma. Destaquen per la seva bellesa la baixada del Clapí Vell per la carena i el curs del riu.  

Pararem a esmorzar a St. Martí Sarroca sobre les 10h. Posteriorment arribarem al Santuari del Foix, on podrem 

gaudir de precioses vistes i a Pontons. Tot seguit d’un petit tram de carretera començarem la “super-pujada”, amb 

força sol per l’hora, preveient arribar al cim del Clapí Vell sobre les 15h, on dinarem. Restaran encara dues hores per 

arribar a Vilafranca.  

Dia sortida : 7 de MAIG (dissabte)  
Lloc-Hora de trobada : Estació de Vilafranca del Penedès – 9:15h  
Mitjà de transport : Opcional: Cotxe o Tren   
Itinerari : Vilafranca del Penedès – St. Martí Sarroca - Santuari del Foix –  
Pontons – Clapí Vell – Vilafranca del Penedès.  
Longitud : 58 Km.  
Desnivell acumulat : 1.100 m+  
Dificultat tècnica : Mitjana-Alta (Valoració en Classificació General: 3 punts).  
Temps ciclant : 4-5 hores  
Material obligatori : Bicicleta, casc, guants, ulleres, protecció solar, eines, càmera de  
Recanvi. Caldrà porta aigua abundant, el dinar i menjar d’atac.  
Vocal : Carles Torras  
REUNIÓ PRÈVIA: DIA 5 DE MAIG A LES 22:30H o envieu correu a 
esqui@aetalaia.cat 
 

PER PRENDRE PART DE LES ACTIVITATS QUE PODEN INCLOURE RISC FÍSIC DELS PROPIS PARTICIPANTS, ÉS 
OBLIGATORI ESTAR EN POSSESSIÓ DE LA LLICENCIA FEDERATIVA O ASSEGURANÇA TEMPORAL QUE COBREIXI 
ACCIDENTS DE MUNTANYA - L’organització no es fa responsable dels accidents que es puguin produir. 
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