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Es tracta d’un itinerari d’uns onze quilòmetres i d’una
durada aproximada de quatre hores que ens portarà
pel camí Ral, paral·lels a la carretera C-31 en direcció
aTarragona, al petit nucli de la Solana, per després
veure per la part del darrere, la masia de mas Guineu.
Passar al costat de la finca de mas Peirot i entrar al
bosc serà tota una experiència, ja que sembla mentida
que estiguem tan a prop del mar. El sender circula pel
mig d’un bosc espès i força jove, i entremig dels arbres,
per qui sap mirar, hi ha una caseta de pastor, que en
aquestes contrades s’anomena mulassa.
Gairebé sense adonar-nos-en, pujarem la serra de Sant
Antoni i el turó de l’Avenc, on podem buscar l’avenc de
Sant Antoni. Aquí es pot veure la masia de cal Santó.
Després pujarem fins a una altra masia, la de Puigdetiula
o Puig de Tiula per a alguns. Masia molt maca amb una
xemeneia molt particular. Continuarem pujant fins a
trobar el petit recorregut (PR 143, marques blanques i
grogues) per baixar a Cubelles per la pineda més
important de tot el municipi de Cubelles. Si se surt aviat
al matí, podrem observar, amb una mica de sort, els
esquirols.
Seguir el PR i arribar a Cubelles serà còmode i fàcil, i
recordeu que a la plaça del Castell es pot visitar
l’exposició permanent dedicada al clown Charlie Rivel.
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Amics del Castell

Dificultat mitjana. Sortir una mica d’hora facilitarà l’itinerari.
Hi ha alguna rampa a la zona de la Serra de Sant Antoni
i Puigdetiula. Horari: Quatre hores i quinze minuts, a peu.

1

100% Ciclable. Senders molt tancats per les branques
dels pins joves en la zona de la Serra de Sant Antoni i
baixada molt tècnica al Turó de l’Avenc i alguna pujada
molt tècnica a la zona de Puigdetiula.

2 Pugeu a la vorera de la carretera C-31 i creueu el riu Foix
pel pont.
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21 Seguir PR.

5 Pal indicador, s’arriba a la Solana. Agafeu la segona a la dreta,
carrer del mas Peirot.

22 Recte, seguiu el PR.

6 Seguiu les marques del PR (blanques i grogues), gireu a l’esquerra
pel carrer del mas Peirot

23 Pal indicador. Seguiu per la dreta el PR.

Seguiu per la pista asfaltada i passeu per darrere de mas Guineu.
Seguiu paral·lels a l’autopista.
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25 Fita del terme, a la dreta seguiu el PR paral·lels a la tanca

9 Fletxa, continueu per l’esquerra. Al davant tenim la tanca de
mas Peirot. S’acaba l’asfalt i comença el sender.

26 Sempre paral·lels a la tanca.

13 Abans d’arribar al cim, baixeu per la falda del turó de
l’Avenc. Hi ha una porta de ferro que guarda una cavitat
horitzontal. Horari: una hora quaranta- cinc minuts.
Bardají

14 Seguiu pel camí principal a la dreta fins a la pista asfaltada.
15 Pista asfaltada a la dreta. Camí de l’Arboç. Continueu recte
fins al pal indicador del PR 143. (El PR o petit recorregut
es pot seguir gràcies a les marques blanques i grogues).
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16 Pal indicador del PR 143, seguiu en direcció a Costa Cunit,
Marítim
Puigdetiula.
17 Continueu per la pista asfaltada deixant enrere la porta de cal
Jové. Horari: dues hores i trenta minuts.

Polígon Industrial
Les Salines

Clot del Basso

Mota de Sant Pere

de filferro.

27 Continueu paral·lels a la tanca de filferro.
28 Pal indicador PR 143. Seguiu recte en direcció a Cubelles.

Horari: tres hores i quaranta minuts.

29 Recte pel camí principal. Central de distribució
d’electricitat.
30 Seguiu el PR a l’esquerra i creueu l’autopista.
31 Recte, seguiu el PR a Cubelles.
32 Continueu recte
33 Arribeu a la C-31, gireu a l’esquerra i passeu pel pont

el riu Foix.

Molí de Baix

Parc de Cubelles

24 Seguiu per l’esquerra el PR.

8 Pal indicador, seguir les marques del PR, gireu a la dreta i creueu
l’autopista pel pont.

12 Deixeu el camí principal carrerada de Santa Coloma) i
agafar agafeu
el sender de l’esquerra amb marques blanques i
Sud
Eixample
Sumella
grogues del PR. El sender dibuixa unes quantes esses, però
sempre en direcció del Turó al turó de l’Avenc.
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La Gaviota

4 Continueu recte pel camí de terra.

11 No baixeu i seguiu el camí principal, una mica més endavant
hi ha fites de formigó amb les lletres SS.
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19 Recte, seguiu marques de PR (blanques i grogues).
Seguiu pel camí de l’esquerra.
20 Pal indicador de PR, seguiu en direcció a la carrerada de
Santa Coloma, Cubelles. Passeu per sota la línia elèctrica
i seguiu el camí que hi va paral·lel. Horari: tres hores.

10 Fletxa, per la dreta, seguiu unes marques verdes. A l’altra banda
de la tanca de mas Peirot trobarem una cabana de
pastor
o mulassa. Marques verdes. Horari: una hora.
Santa
Maria
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18 A la dreta pal indicador PR, en direcció a Puigdetiula.

3 Pal indicador, per davant del Garden agafeu el
camí de terra, camí Ral.
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Molí Nou
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Plaça del Castell. Baixeu les escales i aneu en direcció a
Tarragona pel carrer de Joan Roig i Piera i després pel de
Víctor Balaguer fins a les escales que pugen a la carretera.

34 Baixeu les escales i a la dreta aneu a buscar el carrer

Major.

35 A l’alçada del carrer del Doctor Juncà gireu a la dreta

i entreu a la plaça del Castell. Final de l’itinerari. No
oblideu que a l’Oficina de Turisme hi ha l’exposició
permanent dedicada al pallasso Charlie Rivel.
Horari: quatre hores i quinze minuts

