
El pantà de Foix

Altitud mínima   1 m     

Altitud màxima   300 m  

Punt de sortida / arribada   Càmping Platja Vilanova

Població   Vilanova i la Geltrú 

Exigència física   Notable* 

Temps total efectiu   5:00h     

Distància total   27,1 km     

Desnivell acumulat   620 m     

Ruta circular molt completa que enllaça la serra de Bonaire 
amb la vall del riu Foix i la costa de Cubelles.

Continguts i disseny:
www.rutespirineus.catTelèfon servei d’emergències: 112

El tram carener per la serra de Bonaire.

El descens tècnic pel fondo de Coma Pineda.

Envoltar pedalant el pintoresc pantà de Foix.

Descobrir l’espai natural protegit de la desembocadura del riu Foix.

PUNTS 
FORTS DE 
LA RUTA

Càmping Platja Vilanova
Ctra. C-246a km 48
08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona
Tel: +34 93 895 07 67 | platjavilanova@platjavilanova.com 
www.campingplatjavilanova.com

2 català

Des del Càmping Platja Vilanova accedim a la carretera c-246a i la seguim fins que prenem un 

camí a l’esquerra. Avancem en paral·lel a la carretera C-31 fins que la creuem per un pont i accedim 

a la urbanització La Collada. Seguint els carrers Ronda d’Amèrica, plaça de la Forca, la Falç, avinguda 

de Somella i avinguda del Riu Foix sortim al davant de la carretera BV-2115. Creuem aquesta via i 

continuem pel camí de Mas Ricard fins aquesta masia. Seguim pel camí de la Talaia, que passa 

per sobre de l’autopista C-32, voreja el pitch& putt Portal del Roc i entra al Parc Natural del Garraf.

Encarem la serra de Bonaire i abordem un duríssim tram de més d’1 km que ens situa a la carena. 

Ens desviem un moment fins a la Fita dels Tres Termes (277 m) i carenem la serra de Bonaire assolint 

la Talaia (270 m) i el Coscó (298 m). El relleu se suavitza quan sortim al pla de les Palmeres, cruïlla 

de diversos camins on nosaltres prenem el que surt a l’esquerra i baixem pel fondo del Mesquitó 

i pel fondo de Coma Pineda. Entrem a la vall del riu Foix. Passem per un túnel sota la carretera 

BV-2115 i prenem aquest vial a l’esquerra, a les envistes de l’aqüeducte de les Aigües de Vilanova i 

la Geltrú. Després d’un revolt molt tancat, assolim la part alta de la presa del pantà de Foix. Creuem 

la presa i seguim un corriol que surt a mà dreta i ressegueix la riba S del pantà; en aquest tram potser 

haurem de baixar de la bici en algun punt.

Deixem el corriol i, per un camí costerut, remuntem l’obaga sense treva fins que guanyem la carena 

de la muntanya de Sant Pau. Continuem avançant, ara més suaument, per una pista asfaltada i 

aviat deixem a la dreta una cisterna i una torre de guaita forestal, just quan entrem a la urbanització 

Costa-Cunit. Baixem per l’avinguda Clariana, la plaça d’Andròmeda, el carrer Balances i el carrer Urà. 

Prenem un camí que surt a l’esquerra i que després d’assolir l’imperceptible puig de Tiula (174 m) 

davalla pel seu contrafort SE fins a situar-nos al pla. Passem un pont sobre la C-32 i continuem per 

una pista que després de creuar la carretera C-31 esdevé un camí paral·lel a la riba dreta del riu Foix 

i que ens porta fins a la seva desembocadura, espai natural protegit on podem observar diverses aus 

aquàtiques. Canviem de riba i ens atansem al passeig marítim de Cubelles, que seguim fins al final. 

Després d’un pont sobre les vies fèrries arribem novament al Càmping Platja Vilanova.

Itinerari per fer en btt amb rampes molt fortes i terreny rocallós als trams de la serra de 
Bonaire i del fondo Mesquitó.



Continguts i disseny:
www.rutespirineus.catTelèfon servei d’emergències: 112

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Altura Distància

        Càmping Platja Vilanova 2 m 0,0 km

        Pont sobre C-31 36 m 2,4 km

        Carretera c-246a 94 m 4,5 km

        Primer pont sobre C-32 102 m 5,6 km

        Camí de la Talaia 135 m 6,4 km

        Pla de les Palmeres 276 m 10,4 km

        Túnel sota BV-2115 85 m 13,5 km

        Presa pantà de Foix 102 m 13,8 km

        Trencall camí de pujada 129 m 16,1 km

        Pista asfaltada 226 m 17,3 km

        Trencall Puig de Tiula 162 m 20,7 km

        Segon pont sobre C-32 20 m 23,4 km

        Creuem C-31 9 m 24,8 km

        Pont sobre riu Foix 4 m 25,1 km

        Passeig Marítim de Cubelles 2 m 25,6 km

        Càmping Platja Vilanova 2 m 27,1 km
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PERFIL ALTIMÈTRIC DE LA RUTA
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sentit de la rutaitinerari inici/final de la ruta

Aquest croquis aproximat amb l’itinerari de la ruta ha estat creat a partir del mapa “Mapa comarcal de Catalunya 1:50.000. Garraf.” 
propietat de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible a www.icgc.cat.


