
Serra de la Montjoia (Baix Penedès) 
 
Data: dijous 20 d’octubre de 2016 
 
Hores totals: 7,15 Km: 17 Desnivell acumulat: 900m 
 
Participants (8): Toni Coll, Joan Marquès, Joan Gassol, Josep Mariné, Joan 
Aubia, Joan Mª Boada, Joan Ilundain, Lluís Díaz 
 
Recorregut: Corral d'arnes de cal Jaume Coix - Cova de la Plana Joana - Puig 
de la Cova - Serra de la Montjoia - Coll de l'Arca - Puig Cabirol - Carrerada de 
Saumell (Bassa C.II.) - Can Soques - Vallflor - Can Saumell - Sant Marc (a la 
Vall de Sant Marc) - Coll de Cal Magí Vidal - Pi de les tres soques - Puig de la 
Talaia - Collet de les Comes - Fondo de la Cova Fumada - Cresta del Gall - 
Sant Miquel (Església nova del Montmell) - Mare de déu del Remei - La 
Joncosa del Montmell. 
 
Sortim de la Joncosa del Montmell a 2/4 de 9 del matí en direcció sud per 
enfilar-nos cap el cim que veiem al davant, coronat per una edificació 
d’antenes. En la pujada sostinguda suem de valent. No fa fred, el cel està 
cobert de núvols amenaçadors i la humitat ambiental és alta. Passem per la 
gran balma de la Plana Joana i arribem a dalt del Puig de la Cova de 671m.  
 

 
Cova de la Plana Joana 

 
La Joncosa i la seva vall 

 
Des d’aquest cim tenim una bona panoràmica del nucli de la Joncosa i la seva 
vall, al nord els cims de la serra del Montmell està tapada pels núvols. Seguim 
en direcció est l’ampla carena de la serra de la Montjoia, baixem al coll de 
l’Arca i remuntem fins el Puig Cabirol.  
 

 
Carena de la serra 

 
Vall de Sant Marc 



De baixada en direcció nord parem a fer un mos i entrem en la bonica vall 
conreada de vinya amb noves i velles masies: Can Soques, Vallflor, Claravalls.  
 

 
Serra de la Montjoia als fons 

 
Serra del Montmell 

 
Per la vall de Sant Marc ens situen al vessant nord de la serra de la Talaia, que 
grimparem per un estret corriol des del coll de Cal Magí Vidal. A prop de cim de 
la Talaia agafem el sender que va al collet de les Comes i continua pel sender 
de natura que recorre la cara sud de la serra a mitja alçada fins l’àrea 
recreativa forestal i l’església nova de Sant Miquel, tornant de nou a la Joncosa, 
on arribem capa les 4 de la tarda. No ens ha plogut i hem estirat les cames.  
 

 
Al cim del Puig de la Cova 


