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Una guia per gaudir de la natura del
Montmell a través de les principals rutes

de senderisme . Descobreix-les!

Temps de la ruta

0’36 hs

Recorregut total

2,05 Kms

Recorda!
· Porta roba i calçat adient i còmode.
· No oblidis portar aigua.
· Si tens pals d'escalada, millor.
· Carrega la bateria del teu telèfon.
· Porta crema solar, sobretot si és primavera o estiu.

La ruta
Aquesta ruta, junt amb la que continua al Puig de la Talaia, 
és la que concentra bona part del patrimoni històric del 
Montmell. Les restes de castell ens recorda altres indrets 
del municipi on trobem elements singulars de la frontera 
que va ser el Montmell entre la Catalunya Vella i la Catalun-
ya Nova. Una ruta amb un bon bany d’història medieval.

El recorregut
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AJUNTAMENT DEL MONTMELL
C/ Major 12, La Joncosa del Montmell

977 688 429
ajuntament@elmontmell.cat

Ruta de la Cova dels Costers
Temps de la ruta

2’05 hs

Recorregut total

Recorda!
· Porta roba i calçat adient i còmode.
· No oblidis portar aigua.
· Si tens pals d'escalada, millor.
· Carrega la bateria del teu telèfon.
· Porta crema solar, sobretot si és primavera o estiu.

La ruta
Aquesta és una ruta circular que surt de l’àrea recreativa 
forestal i arriba al poble de la Joncosa per tornar passant 
per la Cova dels Costers. El recorregut és agradable, 
passant bona part del mateix entre pinars, tant a la sortida 
com a l’arribada. La cova, que és petita, té la curiositat 
històrica que va servir de refugi durant la guerra civil a  
algunes famílies de la Joncosa que tenien por a possibles 
bombardejos. Està incrustada dins d’una bona paret de 
roca situada entre la cresta i la pista.

El recorregut

Ruta de la Font Xica Ruta Puig de la Talaia
Temps de la ruta

2’33 hs

Recorregut total

6,72 Kms

Recorda!
· Porta roba i calçat adient i còmode.
· No oblidis portar aigua.
· Si tens pals d'escalada, millor.
· Carrega la bateria del teu telèfon.
· Porta crema solar, sobretot si és primavera o estiu.

La ruta
La ruta de la Font Xica segueix en bona part la carena de la 
serra, en direcció contrària a l'accés a l'ermita, el Castell 
del Montmell  i la Creu. A la ruta ens trobarem amb cases 
aïllades, conreus i antigues masies abans d’entrar 
novament al bosc amb pins, roures i sotabosc mediterrani. 
Aquesta ruta ens ofereix una visió ben diferent de la que 
observem des de l'àrea recreativa forestal. Un bon itinerari 
per conèixer una mica més El Montmell.

El recorregut

 
Temps de la ruta

2’29 hs

Recorregut total

6,20 Kms

Recorda!
· Porta roba i calçat adient i còmode.
· No oblidis portar aigua.
· Si tens pals d'escalada, millor.
· Carrega la bateria del teu telèfon.
· Porta crema solar, sobretot si és primavera o estiu.

La ruta
Aquest itinerari, que ens portarà al Puig de la Talaia, és un 
dels clàssics de tota la serra. La Serra del Montmell és una 
serra calcària del Sistema Prelitoral i a la Talaia trobem el 
punt geodèsic més alt de tot el Penedès, situat a 861 
metres. Si trobem un dia de bona visibilitat gaudirem d’un 
bon mirador, sobretot entre la creu i el Puig de la Talaia, 
tant mirant a llevant (a la Mediterrània) com a ponent (a 
l’Alt Camp). Una ruta complerta i assequible, amb alguna 
petita grimpada que requereix una mínima preparació. 
Una ruta molt recomanable.

El recorregut

3,90 Kms

www.elmontmell.cat

Reserva i tramita online la
teva visita a l'àrea recreativa

del Montmell
Ajuntament del Montmell
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