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PUJADA DEL PESSEBRE  
AL PUIG DE L’ÀLIGA   

des de Canyelles (Garraf) 

Data:  DIUMENGE 20 DE DESEMBRE DE 2015 

Hora de sortida:  8 DEL MATÍ 

Desplaçament:  AMB  COTXES PARTICULARS 

Lloc de sortida:  APARCAMENT DEL PARC DEL GARRAF 

Coordinadors de la sortida:  Francesc Agulló ( 652333883) Enric Forgas (619738381) i Joan Ortín (687023371) 
 

 

 Horaris previstos:  

08.00 h - Trobada a l’aparcament del Parc del Garraf. 

08.15 h - Sortida de Vilanova amb cotxes particulars cap a Canyelles. 

08.30 h - Arribada a Canyelles. Esmorzar. Hi ha un parc infantil i un bar al Casal. 

09.00 h - Inici de l’excursió des de Canyelles. 

11.00 h - Puig de l’Àliga. 

11 a 12 h - Col·locació del pessebre, nadales i torrons. 

12.00 h - Continuació de l’excursió. 

13.30 h - Arribada a Canyelles i retorn cap a Vilanova. 

 
Com arribar al punt de sortida: 

Sortim del Parc del Garraf amb els vehicles i ens dirigim cap a Canyelles. Podem anar-hi per la carretera 

antiga. Una vegada haguem entrat al poble, girem a mà esquerra a la segona rotonda i aparquem el cotxe 

a la zona del Casal, on esmorzarem. Qui ho prefereixi, hi pot anar per  la nova C-15 i prendre la sortida de 

Canyelles. Només caldrà que entri al poble i giri a mà dreta a la primera rotonda que trobarà. 

Resum de l’itinerari: (una sola opció apta per a tothom) 

Opció General: Canyelles (128 m) - Puig de l’Àliga (464 m) - Turó de les Tres Partions (435 m) - Coll de Cal  

Deus (364 m) - Urbanització Califòrnia (265 m) - Torre elèctrica (335 m) - Canyelles (128 m). 

 



 

Dificultats que hi pot haver i altres qüestions a tenir en compte:  

És una excursió senzilla, però a l’inici hi ha molts corriols que ens poden despistar si no seguim el ritme 

del grup. Un cop agafem el corriol que puja des de Can Muntaner, caldrà anar en fila d’un en un. Algun 

tram és un xic aeri i per això caldrà advertir la canalla i estar-hi pendents. A la baixada del turó de les Tres 

Partions cal estar alerta, ja que és pedregosa i pendent. 

Al llarg de l’excursió s’ha previst fer algunes parades de REAGRUPAMENT. Cal que tothom les respecti en 

benefici del grup. Els adults responsables dels menors hauran de vetllar per la seva seguretat. No es pot 

córrer durant el trajecte. Els menors no han de passar al davant de la persona que se situarà al capdavant 

i que farà el guiatge de l’itinerari. Vetlleu-ho, si us plau. 

Material necessari (què cal portar): 

Menjar: Caldrà portar l’esmorzar. Esmorzarem a Canyelles abans de començar l’excursió. Es tracta d’una 

sortida matinal, per tant, està previst que arribem a dinar a Vilanova.  

Aigua:  No hi ha cap font al llarg del recorregut. Porteu-ne.  

Roba d’abric: Per l’època de l’any, pot fer fred o podem tenir un dia plujós. També pot córrer el vent a les 

carenes (porteu alguna peça que us protegeixi d’aquests factors). 

Calçat adequat: Botes de muntanya de canya mitjana o alta per protegir bé el peu i el turmell. 

Documentació: Targeta federativa, document d’identitat, targeta sanitària, etc. 

Descripció de l’itinerari (opció general): 

Itinerari revisat sobre el terreny el dia 18 d’octubre de 2015. 
Text adaptat de http://cimsdelspaisoscatalans.blogspot.com 

 
El puig de l’Àliga pertany a la serralada litoral catalana i es troba situat a l’extrem sud de la serra de la 

Cogullada, entre els termes de Canyelles i Sant Miquel d’Olèrdola, fent partió entre les comarques del 

Garraf i de l’Alt Penedès. Les seves aigües, per la banda nord i de ponent, van a parar al riu Foix 

mitjançant diverses torrenteres. Al sud i a llevant, van cap a la Mediterrània pel torrent de Can Deus, la 

Riera de Canyelles i la de Ribes. 

 

És una excursió ben a prop de casa nostra 

amb molt bones vistes. Al cim, s’hi arriba des 

de diferents punts, tant amb cotxe com amb 

bicicleta. Per aquesta ocasió, hem optat per 

un dels recorreguts clàssics des de Canyelles.  

 

Iniciem l’excursió al Casal de Canyelles i 

seguim la riera fins a trobar l’últim carrer del 

poble, des d’on ens endinsem al bosc, el bosc 

de Collet. Seguim uns corriols estrets que a voltes desemboquen a pistes més amples. És una zona amb 

moltes variants i per això recomanem que el grup es compacti al màxim. Després d’uns 15 minuts, 

trobem una pista asfaltada que seguirem amunt. En arribar a un trencall (encara per la pista asfaltada) 

continuem a mà dreta cap a Mas Rossell. Quan sembla que la pista continua a la dreta, nosaltres ens 

enfilem cap a l’esquerra per un corriol que ressegueix la tanca de la finca. Continuem per aquí fins arribar 

a una pista més ampla. La seguim cap a l’esquerra i passem vora cal Vidal. 



 

Aquesta pista arriba de nou a la pista asfaltada que havíem trobat uns minuts abans. El lloc, el podran 

reconèixer els qui hagin anat alguna vegada a la “Facu”, ja que és el lloc on s’aparquen els vehicles per 

anar a escalar. Girem a la dreta per la pista asfaltada uns 250 metres fins arribar a cal Muntaner (alerta 

amb els gossos!). Just entre la tanca de la casa i un altre enfilat que impedeix anar a un camp de conreu 

s’enfila el corriol que ens durà fins al puig de l’Àliga. 

 

El corriol va guanyant metres d’alçada entre pins fins que, en un moment donat, sembla que flanqueja. És 

des d’aquí, d’on podem intuir que les vistes des del cim seran meravelloses. Continuem pujant fins que 

arribem a la carretera asfaltada que puja vora el cim. 

 

Uns metres més amunt la creuem i seguim un corriol força amagat que ens durà al cim del puig de l’Àliga 

entre matolls i garric.  

 

Des del cim, al nord, podem veure tota la plana del Penedès amb les seves viles i comunicacions, i les 

muntanyes de la Serralada Prelitoral fins a Montserrat. Si el temps és clar, podrem veure la línia blanca de 

les muntanyes nevades del Prepirineu i el Pirineu Oriental. A llevant, trobarem bones vistes de Sant 

Llorenç del Munt, el Montseny o el massís del Garraf. Al sud, tindrem una vista extraordinària sobre la 

Mediterrània amb totes les viles costaneres com la nostra Vilanova i el seu port. Ja cap a ponent, resta la 

plana del Baix Penedès, part del Tarragonès i la serra del Montmell. Al fons, sobresurten els Ports.  

 

Una vegada haguem trobat un bon indret on 

deixar el nostre pessebre i cantar, si cal, alguna 

nadala, baixem fins a la pista que ens portarà al 

coll. D’allí, seguim pista avall en direcció a 

Vilanova fins que la deixem en una corba cap a la 

dreta on trobem un trencall cap a l’esquerra amb 

un cadenat que ens guiarà fins al turó de les Tres 

Partions. A partir d’aquest punt, cal estar alerta, 

ja que la baixada és pendent i hi ha molta pedra.  

 

Una vegada arribem al coll de Can Deus, seguim pel corriol de l’esquerra, que en un primer moment és 

dret però ràpidament s’eixampla en forma de pista. La seguim avall fins a trobar un trencall que ens durà, 

si seguim a l’esquerra, fins al principi de la urbanització Califòrnia. Una vegada en aquest punt, seguim per 

una pista molt ampla cap a l’esquerra. La seguim gairebé durant un quilòmetre fins a tornar a trobar un 

altre carrer asfaltat de la urbanització. En aquest punt proposem enfilar-nos de nou per la pista que puja 

en direcció al puig de l’Àliga. Si algú ho prefereix, pot continuar avall (a mà esquerra, pel carrer asfaltat, 

entre les cases, fins arribar a una cruïlla d’on, a l’esquerra, surt un camí cap a Cal Simó). 

 

Els que optem per allargar una mica l’excursió, pujarem per una pista que acaba sent un corriol que puja 

fins a una torre elèctrica. En aquest punt, enllacem amb el corriol que puja cap al cim, però aquesta 

vegada el desfem fins arribar novament a cal Muntaner. Un cop a la pista encimentada, trobem 

l’aparcament de la “Facu”: podem optar per desfer camí o bé baixar a mà dreta fins arribar gairebé a cal 

Simó. Just al principi de la tanca de la casa surt un corriol que s’endinsa en el bosc. Aquest corriol, amb les 

seves múltiples variants, va cap a Canyelles. El seguim una bona estona fins que ja intuïm el poble i 

aleshores girem sobtadament fins a trobar unes escales que ens porten a un dels carrers de Canyelles. 

D’aquí seguim avall fins arribar al Casal, punt final de la nostra sortida.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cal Muntaner 

3. Puig de l’Àliga 

4 Turó de les Tres Partions 

5. Casal de Canyelles 

 

NOTES: 

Aquesta activitat de muntanya està organitzada pel Grup de Muntanya en Família (GMeF) de l’Agrupació Excursionista Talaia i s’adreça als membres de l’entitat adscrits al GMeF. 

D’acord amb allò que marca la legislació per a les activitats esportives
1
, tots els participants a les activitats del GMeF hauran de disposar de la llicència federativa de l’any en curs. 

Els menors que participen en aquesta activitat de muntanya hauran d’anar acompanyats dels seus pares o altres familiars que se’n faran responsables. 

 

                                                           
1 Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, i Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport. 


