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Pujada al Puig  de l'Àliga des de Canyelles  

 

Sortida : Casa de Colònies El Pinar 

Distancia : 2 hores  

        Interès : Turó de les tres Partions 

Material: Calçat adequat . cantimplora, Prismàtics  

 

 Explicació del camí : 

 

 

 

 

Pujada al Puig de l'Àliga. Sortim de Canyelles per un corriol a tocar de l'última casa del 

carrer "Camí del Romanguer". Aquest corriol ens porta a una pista asfaltada i la seguim fins 

"Cal Muntaner" on es converteix en un camí que amb trams de fort pendent amunt  a la 

pista de prop del cim. La seguim a la dreta fins a trobar un pas que permet enfilar-se i 

passant per les zones amb menys vegetació arribem a la creu. Anem seguint la carena, 

passem el vèrtex geodèsic del cim i continuem fins al “Turó de les Tres Partions”( muntanya 

de 435m que es troba entre els municipis de Castell i la Gornal, Olèrdola, Alt Penedès i 

canyelles ( Garraf) ) baixem al coll, pugem pel corriol que ens porta al següent turó i baixem 

a una pista que seguim a l'esquerra. Després d'una estona fem cap a una pista cimentada, 

que en un principi puja per tot seguit iniciar una baixada en fort pendent. Aquí hem d'estar 

atents a trobar, a l'esquerre, l'entrada a un antic corriol que surt d'una zona plana que hi 

caben uns tres cotxes, davant una casa aïllada que hi ha a la dreta. En els primers metres 

és poc identificable, però s'acaba reconeixent un antic corriol molt poc transitat. Anem a 

parar a la pista que ve de "Can Ferrer de Llacunalba", la seguim i la deixem passat "Can 

Simó", just al final de la barana de fusta, on tornem a agafar un bonic corriol entre el bosc, 

que ens porta a l'inici de l'itinerari. Si es vol fer una ruta més llarga, mireu "De Canyelles al 

Pic de l'Àliga i tornada pel Fondo del Teixidor" que és el mateix itinerari de pujada i baixada 

però fa una variant que l'augmenta en uns 3 Km 

 

 
 


