1.De l'Obac a Montserrat
Rellinars - l'Escletxa - Castellbell - Monistrol
DIA: 14 / 04 / 2018 SORTIDA BUS
HORA DE SORTIDA: 6:45 - 7:15 h.
LLOCS DE SORTIDA HABITUALS
LONGITUD: 11,3 Km.
DESNIVELLS: + 250 m. - 470m.
DIFICULTAT: BAIXA
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA.
PREU APROX.: Uns 10 €
RETORN APROXIMAT: 14:15 h.
MAPA :

DESCRIPCIÓ:
Atractiva i variada travessa que uneix la Serra
de l'Obac i el massís de Montserrat, entre
Rellinars i Monistrol de Montserrat, passant pel
Turó de l'Escletxa, inclòs a la llista de 100 cims
de la FEEC i per Castellbell i el Vilar. No farem
integrament el GR-5, per evitar un llarg tram
urbanitzat. Alternarem trams de pista amb
corriols bastant extensos. De pujada passarem
pel Collet dels Capellans, baiant pe la carena
de ponent que porta a Castellbell per seguir a
Monistrol pel camí de l'estació, el Torrent de
Can Jan, l'Hostal de la Creu i finalitzant pel
camí romeu de Montserrat. Dificultat: Baixa. No presenta dificultats tècniques, amb alguns
trams pedregosos, alguns escalons i alguna rampa moderada.
PERFIL DE LA RUTA:

Altura màxima: 447 m. Altura mínima: 119 m.

MÉS INFORMACIÓ:
Si voleu més informació sobre la ruta i els seus voltants podeu consultar el següents enllaços:
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr-5-4a-etapa-monestir-de-montserrat-monistrol-rellinars-9472704
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/monistrol-a-rellinars-21634196

NOTES: Cal portar esmorzar, aigua i calçat de muntanya. Es pot anar amb pals o sense Sortida
matinal amb aproximació en autocar, tornat al migdia, per dinar a casa. Hora prevista d’arribada a
Cunit al voltant de les 14:00-14:15 h. Cal efectuar inscripció prèvia ja que les places són limitades.
El preu de la sortida estarà en funció del nombre final de participants i pot voltar els 10 € per
persona. Apta a majors de 8 anys. Hi ha places disponibles. Recorregut molt variant i interessant,
més per corriol que per camins amples.

LLOCS I HORES DE SORTIDA:
L'autocar farà parada als següents llocs i hores de sortida:
- Calafell (estació): 6.45h
- Segur de Calafell (Parada bus sentit Barcelona): 6:55h.
- Cunit (Parada Bus Ajuntament): 7:00h.
- Cubelles (Rotonda sortida sentit Barcelona): 7:10h.
- Vilanova i la Geltrú (Rda. Ibèrica. Hospital St. Antoni): 7:15h.
- Vilafranca Penedès (Rotonda de la Girada a l'entrada Mercadona): 7:30h.
- Monistrol de Montserrat. (Parada de bus als costat del Pont del Llobregat): 8:10 h.
GESTIONA LES TEVES RESERVES PER MAIL.
Ja pots reservar plaça a qualsevol de les sortides de la temporada. Totes les gestions es poden
fer per mail: Apunta’t, reserva i comunica qualsevol incidència
per correu a
totnaturacun@gmail.com o be a mediambient@cunit.cat. També es poden fer les inscripcions,
reserves i consultes per whatsapp o telèfon al 977676318 o al 606123173, fora d’horari d’oficina,
indicant nom i cognom de cadascuna de les places a reservar, sortida de la reserva i telèfon de
contacte.
MÉS INFORMACIÓ I RESERVES:
Ajuntament de Cunit
Regidoria de Medi Ambient, Sostenibilitat i Platges
Telèfon: 977676318
totnaturacun@gmail.com
mediambient@cunit.cat
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