
EXCURSIÓ A LES COVES DE FONT- RUBÍ (ALT PENEDÈS) 
 
Data: 20/09/2020 
 

SORTIDA : A Font-Rubí de Dalt, davant l’església de Sant Pere i Sant Feliu a 

les 9 del mati. 

DIFICULTAT FISICA : FÀCIL  

DIFICULTAT TÉCNICA: La major part de l'itinerari el podem qualificar de fàcil, 

llevat del Pas dels Lladres on cal grimpar una mica i anar amb compte. 

DISTANCIA : 12,5 Km  

DESNIVELL ACUMULAT : 395 Metres 

Font-rubí és un terme municipal de la comarca  de l’Alt Penedès,
 
amb capital a Guardiola 

de Font-rubí. Està situat a la part nord de la comarca, al límit amb la comarca de l’Anoia. 
Es troba en un paratge natural privilegiat, amb terres de conreu, principalment vinyes i 
oliveres, envoltat de muntanyes amb importants extensions de bosc, nombroses fonts 
naturals i sota l'atenta mirada de la serralada de Montserrat. Les serres de Font-rubí i de 
Bolet o de l’Avellà separen el terme del de Torrelles de Foix, La Llacuna i Mediona a la part 
nord-occidental. La població viu molt dispersa en nuclis i caseries. Hi ha en total 16 barris i 
1 urbanització. 

Punts d’interès de l’excursió : 
Castell de Font-Rubí, Font de Conilles, Cova del Bolet, l’Agulla de Valldellós, Fondal de 
Valldellós o de Clivelleres, Pas dels Lladres o de la Guineu, la Cova de l’Omella o de 
l’Ametlla i la Cova de l’Arena. 
 
Itinerari: 
Sortim de l’església de Sant Pere i Sant Feliu, d’origen romànic, situada a Font-rubí de 
Dalt. Ens dirigim cap el Puig del Castellot, muntanya de 793 metres. Desprès d’una forta 
pujada ja veiem l’església de Sant Miquel, de la que no queda pràcticament res. A tocar, ja 
tenim el Castell, col·locat en una situació privilegiada per la gran panoràmica que hi ha de 
tota la plana del Penedès, fet que explica el seu valor estratègic. La serra del Bolet esdevé 
un contrafort de la Serra d’Ancosa, una de les principals serralades que conformen la 
Serralada Prelitoral i en ella s'edificaren els diversos castells defensius que formaren la 
marca castellera penedesenca a finals del segle X. D'entre ells cal destacar els propers de 
Pontons, Torrelles de Foix, Sarroca i Mediona. 
 

  
 
L’estat actual del castell és força ruïnós. Destaca la torre construïda sobre la roca, de 
geometria rectangular amb caires rodons. Fa a l’interior 3,5 x 3 m; el gruix dels murs és de 
2,90 metres i l’alçada que es conserva és d’uns 4 m. El castell és fet de carreus grans a 



l’exterior i més petits a l’interior. La torre ens mostra la transició entre torres rectangulars i 
circulars i fou construïda igual que les muralles i els recintes del sud, el segle X. El Castell 
de Font-rubí es troba documentat des del 983. Era de propietat dels comtes de Barcelona 
però fou cedit en feu a la família Queralt. El castell era de jurisdicció reial fins que a la fi del 
segle XIV, el rei Joan va vendre el castell i el terme de Font-rubí a Pere Febrer. 
Posteriorment passà a diverses altres mans. El castell fou destruït immediatament desprès 
de la Guerra de Successió.  
 
Seguim caminant fins trobar la Font de Sant Joan de Conilles (no veiem cap indicació), 
ubicada al fondal de Valldellós. Al costat té una gran alzina i un plàtan. Sobre la font hi ha 
unes rajoles amb un Sant Joan i l’aigua surt per un peix de ceràmica de color verd. També 
té una taula de pedra i un banc a tot el voltant que és a on esmorzem. 
  

  
 
Continuem la caminada i passem a prop de la casa de Bolet. La Quadra de Bolet està 
documentada des del 1338 i pertanyia als senyors del Castell de Mediona. Més endavant 
trobem la Cova del Bolet. La cova està situada en una pendent boscosa, sota una gran 
llosa de pedra que aixopluga una gran avantsala. S’hi pot entrar quasi dret. El sostre és llis 
i s’hi obren un parell de claraboies naturals. Encara no fa gaires anys s’hi refugiaven 
llenyataires, carboners  i pastors. Té una entrada principal, orientada a migdia, de no gaire 
dimensions que dóna accés a una espaiosa sala que rep la claror per un forat obert i per 
una altra entrada que no sembla natural, sinó provocada per l'enfonsament de la roca.  
 
En total mesura 80 metres de profunditat a la galeria principal i en una branca lateral 
s’arriba als 50 metres. La cavitat està excavada en plans d’estratificació que arriben al 11º 
descendents; aquesta inclinació es manté en quasi tot el seu recorregut. La part més 
bonica de totes podria ser una sala que mesura 19 metres de llarg per 15 d’ample amb 
una abundant formació d’estalactites, actualment quasi totes trencades, degut a la manca  
de civisme d’alguns visitants. Hi ha indrets que no vam visitar a on és difícil el seu pas 
 

  
 



degut als estrets laminadors, a on diuen hi ha una profusió de curiosos minigorgs. S’ha 
recollit fauna cavernícola, entre la qual destaquen: aràcnids, àcars, isòpodes, coleòpters i 
col·lèmbols.  
 
Seguim camí per arribar al sorprenent lloc del Forat del Pas dels Lladres o de la Guineu. 
Es una diàclasi esquerda a la roca. Arran del penya-segat que s’aboca a Valldellós, s’obre 
aquesta esquerda que ens permet pujar des del fondal de Valldellòs a la banda superior de 
la cinglera de les Pereres, obstacle que a primer cop d’ull sembla infranquejable. És un 
passadís molt alt i estret, com si la roca s’hagués obert. Té un microclima humit que s’ha 
format a recer del penya-segat, a on es poden trobar molses, falguera, galzeran o boix 
marí  i d’altres plantes que només creixen protegides del sol i del vent. Amb esforç i en 
col·laboració de tots els companys arribem a dalt, des d’on observem a terra un simple 
forat a la roca d’on hi neix, com pot i d’entre les pedres, una alzina. Aquest pas, de ben 
segur va servir durant molts anys per escurçar el camí  a peu des de Mas Bolet a Pereres i 
a d’altres contrades del municipi. Abans d’arribar al pas ja tenim la visió de l’Agulla de 
Valldellós, si bé des de dalt la cinglera, si ens acostem al precipici on neix el pas, veurem 
baix l’  ull  de   lldellós, que s’alça d’entre el arbres de la vall com un gegant de pedra. 
Aquest monòlit enorme d’uns vint metres d’alçada i acabat en punxa sembla desafiar les 
lleis de la natura. És un misteri, com hi va anar a parar. També des de dalt a la cinglera de 
les Pereres tenim una vista fantàstica del torrent de les Clivelleres.  
 

  
 
El nostre pròxim objectiu son les Coves de l'Omella o de l'Ametlla. Foradada a la roca, la 
Cova gran de l’Ametlla té un voladís de pedra, que com si fos la porxada deixa a sopluig 
un bon tros sense tenir que entrar-hi. L’entrada no és pas massa gran tot i que s’hi pot 
entrar ben dret, el terra fa pendent amunt fins que topa amb el sostre que a l’inversa fa 
b veda, talment com el fruit. És força gran, d’uns vint metres d’ample i uns disset de 
fondària, i a l’indret més alt fa quatre o cinc metres. Encara que un xic fosca, protegeix 
realment del fort vent que sovint flagel·la aquest coster pelat. Als voltants s’hi poden trobar 
altres forats i balmes, per   de poc interès. La farigola, el grèvol, la ruda i sobretot el cuscó 
poblen aquest entorn castigat pel foc més d’una vegada, on tot just hi comencen a brotar 
els pins. La cova era utilitzada pels pastors per tancar-hi el ramat i resguarda’l de les 
inclemències del temps i els depredadors. A uns 6 metres es troba la Cova Petita de 
l’Ametlla. La cavitat consta d’ una curta galeria d’una amplada constant de 2,5 m i una 
alçada de 1,5 m.  
 
Passem a tocar de Cal Barraló, per trobar més endavant, una cabana de pedra seca 
integrada al marge de pedra i una mica més enllà en tornem a trobar un altre.  
 
A la poca estona ens desviem per anar a la Cov  de l’ ren . Se’n desconeixen els seus 
orígens i els primers explotadors. El que és clar que l’indret era utilitzat per l’extracció  
d’arena i grava. No se sap si l’obertura era parcialment existent o es va formar totalment 
per la manipulació  de l’home. Tot i així , es pot intuir aquesta intervenció  observant les 
columnes a l’interior de la caverna. Es creu que l’arena extreta de la cova va servir en el 
seu dia per a construir la casa de  as Vallet, Cal Cec o Cal Barraló, així com cobrir les 



necessitats d’altres cases a la zona. L’entrada a la cova és generosa, s’hi pot entrar 
gairebé  dret. La Cova de l’Arena té tres de columnes al seu interior, el terra és ple de 
grava i sorra. Té uns quinze metres de fondària i presenta diverses galeries, molt 
unificades, que mostren els darrers punts d’extracció  en el moment que va cessar 
l’activitat. 
 

 
 
Continuem caminant, passem al costat de Mas Vallet, en que destaquen les plaques 
solars, per arribar un altre vegada a Font-rubí de Dalt i finalitzar l’excursió. Acabem la 
jornada amb un dinar de pícnic al Parc de la Font de la Mina situat davant el barri de Can 
Rovireta a la carretera que hi ha entre Font-rubí i Guardiola.  
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