4. De Pradell a l'Argentera
Per les Serres del Pradell i l'Enderrrocada
DIA: 9 / FEBRER / 2019
HORA DE SORTIDA: 6:45 - 7:15 h.
LLOCS DE SORTIDA HABITUALS
LONGITUD: 10,010 Km.
DESNIVELLS: + 340 m. - 490 m.
DIFICULTAT: BAIXA
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA.
PREU APROX.: 10 € (segons places)
SORTIDA MATINAL EN BUS.
MAPA:

PERFIL DE LA RUTA:

DESCRIPCIÓ:
Recorregut original, atractiu, poc conegut i per una
zona poc freqüentada, entre Pradell de la Teixeta i
l'Argentera. Sortim de Pradell deixant el cementiri i
La Roca de St. Martí a la dreta per agafar aviat el
corriol que puja pel Barranc de la Font del Peli,
passant també al costat de la font. La pujada és
progressiva i ens porta a la Serra de Pradell. A
partir d'aquí seguirem tota la carena passant per
diverses cingleres i diferents turons, Passarem pels
Enderrocs de la Rovira, l'Enderrocada, el Morral
blanc, la punta de la Foradada, el Moster, la torre
de guaita i acabem al Portell del Peiró. Deixem la
carena baixant pel barranc de l'Argentera, passant
per la Font del Pastor i l'Estret. A partir d'aquí
seguirem la pista fins l'Argentera. Sense dificultat
tècnica a part del desnivell.

Altura màxima: 725 m. Altura mínima: 328 m.

MÉS INFORMACIÓ:
Si voleu més informació sobre d'una ruta semblant la podeu consultar el següent enllaç:
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/cejm-coll-de-la-teixeta-serra-de-pradell-largentera-22564797

NOTES: Cal portar esmorzar, aigua abundant i calçat de muntanya. Es pot anar amb pals o sense
Sortida matinal amb aproximació en autocar. Hora prevista d’arribada a Cunit al voltant de les
14:00 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 voltarà els 10 € per persona. Apta a majors de 8 anys.
Hi ha places disponibles.

LLOCS I HORA DE SORTIDA:
Els llocs i hora de sortida seran els que es detallen a continuació:
Vilafranca Penedès (Rotonda Mercadona-La Girada) 6:30h.
Vilanova i la Geltrú, Ronda Ibèrica (Hospital):
6:45h.
Cubelles, rotonda entrada sentit Tarragona:
6:50h.
Cunit (Parada bus, sentit Tarragona):
7.00h.
Segur de Calafell (parada bus, sentit Tarragona)
7:10h.
Calafell (Estació):
7:15h.
El Vendrell (Aparcament Caprabo-Drim's)
7:20h.
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 o whatsapp. 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

