
A PEU PEL PATRIMONI

FITXA TÈCNICA

Punt de sortida/arribada: 
Cal Bolavà

Dificultat: Moderada
Distància total: 6km

Durada: 1 hora i 30 minuts
Altitud màxima: 118m

Es recomana fer la ruta amb calçat 
adequat, protecció solar i aigua.

La cova Foradada

casalot d’en viola ÀREA DE LLEURE DE L’ESCARNOSA

VISTES DES DE L’ESCARNOSACOVA FORADADA

DESCRIPCIÓ

Sortint de Cal Bolavà passarem pel túnel 
que creua la C-31 en direcció al carrer de 
Bellvei per enfilar pel camí del Mas d’en Vi-
ves en sentit el Casalot del Viola, fortificació 
de caire defensiu del segle XVII.

Tot seguit, continuem pel camí del Torrent 
de Montpaó fins a trobar-nos a mà esquerra 
amb un camí de sorra que passa per entre 
terres de conreu.

Seguim pel camí fins arribar a la faldilla de 
la muntanya de l’Escarnosa que ens queda 
per sobre. Un cop aquí, seguirem a mà dreta 
tot resseguint la muntanya fins arribar a l’àrea 
de lleure de l’Escarnosa on podem parar a 
descansar o fer un pícnic. Aquest espai ha es-
tat adequat a l’antiga pedrera de l’Escarnosa, 
dins el terreny del Mas de l’Espasa.

Seguim en direcció la Cova Foradada tot 
enfilant-nos muntanya a munt per un camí 
estret que surt des de la cabana de pedra 
seca que hi ha al costat del pícnic. El camí és 
estret però es pot identificar amb claredat.

Pujarem la primera carena i en passar la 
segona hi trobem la Cova Foradada, cavi-
tat que s’obre en un aflorament calcari molt 
erosionat i arrodonit. Les vistes de la plana 
del Penedès que s’observen des del cim, 
ens permeten entendre el motiu pel qual 
els nostres avantpassats prehistòrics triaren 
aquest indret per establir campaments de 
cacera esporàdics. Actualment, la cova és 
objecte d’estudi de les restes d’eines lítiques 
corresponents al període de transició entre 
el del Paleolític mitjà i el superior, a banda de 
ser el jaciment més meridional d’Europa on 

tenim contacte entre Sàpiens i Neandertals.
La ruta prossegueix en direcció a la lí-

nea elèctrica que travessa la muntanya de 
l’Escarnosa. Un cop allà, baixem per la mun-
tanya en direcció al Torrent de Monpaó fins 
a trobar un camí a mà dreta que transcorre 
entre garrofers.

Continuarem pel camí de Ca la Manela 
passant pel Calafell Slide fins arribar alcarrer 
de Bellvei.

El recorregut finalitza a Cal Bolavà.

NO ET POTS PERDRE
Les vistes del Penedès des de la llosa 
de roca que s’obre al costat de la Cova 
Foradada són dignes d’un mirador.



MÉS INFORMACIÓ I RESERVES: 
Tel. 977 69 46 83 -  607 278 932 

calafellhistoric@calafell.org
www.calafellhistoric.org   #PATRIMONICALAFELL

Clica aquí, o sequeix 
aquest QR per a veure un 
reportatge en vídeo sobre la 
Cova Foradada.

“Una troballa a la cova 
Foradada de Calafell farà 
canviar el mapa arqueològic 
europeu”
Clica aquí, o sequeix aquest 
QR per a llegir l’article.
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1.- Cal Bolavà
2.- Casalot d’en Viola
3.- Àrea de Lleure
4.- Cova Foradada

PERFIL DE LA RUTA
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http://calafell.cat/noticies/una-troballa-la-cova-foradada-de-calafell-fara-canviar-el-mapa-arqueologic-europeu
https://www.youtube.com/watch?v=uR7nRiuntLQ

