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2.Ruta de l’Avenc
Avenc i Serra de Sant Antoni
SORTIDA
Plaça. Catalunya
6.4 Km
LONGITUD
TEMPS EN MOVIMENT
1h 40 min
2h 30 min
TEMPS TOTAL
141 m
ALTURA MÀXIMA
6m
ALTURA MÍNIMA
DESNIVELL
+ - 170 m
5.3 %
PENDENT MIG
Moderada
DIFICULTAT
16 %
PUJADA MÀXIMA
BAIXADA MÀXIMA
19 %
CARACTERÍSTIQUES:
Itinerari curt, molt variat i atractiu, que ens porta a la Serra de Sant Antoni i el Turó de l’Avenc.
Transcorre per la zona més muntanyosa de Cunit, amb bones vistes del municipi. Destaca la visita
a l’avenc de Sant Antoni, una petita cova d’uns 40 metres de longitud repartits en dues galeries.

DESCRIPCIÓ:
Sortim de la Plaça Catalunya, per l’Avinguda de la Font i seguirem per la carretera de Clariana fins
davant del Camp de futbol. Agafem a la dreta un bonic corriol que voreja l’antiga pedrera i s’enfila
a la serra de Sant Antoni, on tenim bones vistes de la zona litoral de Cunit. Desprès de passar pel
costat d’un dipòsit aviat girem a l’esquerra, creuant la carena i baixant per terreny pedregós a la
carretera de Sant Antoni, que seguirem fins creuar l’autopista. Desprès, girem a la dreta en una
explanada, per seguir primer per un camí ample i agafar desprès a l’esquerra el corriol que ens
portarà a l’Avenc de Sant Antoni. És una petita cova, de mes de quaranta metes, amb dues
galeries, en la que es poden observar restes d’estalactites, estalagmites i alguna columna
calcària. Veiem la claror que ve de la que era l’obertura natural de la cavitat. Sortim a l’esquerra i
pujarem per una bonica carena secundària que ens portarà a la principal, que separa els termes
de Cunit i Cubelles. Seguirem el bonic camí carener, baixant a la dreta, fins a trobar el trencall que
ens portarà al fondo de la Garsa, on creuarem l’autopista i sortirem a la carretera que puja al Coll
de Sant Antoni. Aquí girem a la dreta per una pista de terra que ens portarà de nou a Cunit.

NOTES:
Cal evitar les hores centrals del durant l’estiu. Resulta agradable fer la ruta a mig matí al hivern i a
partir de mitja tarda o al vespre durant l’estiu. Cal portar aigua i calçat esportiu o preferentment de
muntanya, ja que hi ha trams costeruts i pedregosos. Malgrat el desnivell, com que el recorregut
és curt, és apta a majors de 6 o 7 anys. Recorregut ciclable per fer en BTT, entre el 85 i 95%,
segons el nivell de cadascú.

DESCARREGA’T EL TRACK.

A continuació posem a la teva disposició la ruta en els formats més comuns i acceptats per la
majoria de dispositius GPS.

..I ELS PUNTS D’INTERÈS!
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