
L’Ordal – Montcau 645 m. – Puig d’Agulles 653 m. (Alt Penedès) 
 
Cim: Puig d’Agulles 653 metres. 
Data: Dimarts 22 de maig de 2018. 
Participants (6): Joan Aubia, Joan Gassol, Jan Mª Boada, Josep Mariné, Toni Coll i Pere 
López. 
Inici: L’Ordal. 
Final: L’Ordal. 
Circular: Sí. 
Temps real: 04:55 hores. 
Temps total: 06:25 hores. 
Desnivell: 316 metres. 
Desnivell acumulat: 649 metres. 
Distància: 20 quilòmetres. 
Dificultat: Moderada (pels quilòmetres). 
 
El dimarts dia vint-i-dos de maig de 2018 ens troben al mig del poble de l’Ordal on deixem 
els cotxes i quan són les vuit del matí comencem a caminar. Si agafem el carrer del Parc 
en direcció oest ens treu del poble. Agafem el carrer del Penedès, passem pel davant de 
la font de Sant Jordi, de Cal Rial i una mica més endavant la font dels Roures, on 
definitivament deixem el poble i agafem direcció nord fins trobar l’Avenc de l’Ordal, al que 
hi arribem pel PR155-2 variant del camí de Garnatxa, i quan són les 08:55 hores. 
 

 
Avenc de l'Ordal 

 
Mas de la Parellada 

 
Visitem una mica l’Avenc de l’Ordal i quan són les 09:10 hores tornem a caminar, aquest 
cop en direcció oest, pujant a la Serra del Pi de Moiò, passant entre dues grans antenes 
repetidores de radio i televisió. Baixem una mica i trobem un encreuament de pistes, 
travessem i seguim recte. Una mig hora més tard trobem una pista més important, és la 
Av. Martivell, l’agafem a la dreta i la seguim, en pocs minuts ens porta fins el Mas de la 
Parellada. Donem el tomb a aquest mas per veure la seva grandària i prop d’ell decidim 
esmorzar.  
 
Quan són dos quarts d’onze continuem camí pel GR5 i en uns quatre minuts trobem una 
cabana de pedra seca a la nostra dreta. Si seguíssim recte escurçaríem camí, però 
decidim agafar cap a l’esquerra per baixar fort fins el Fondo Gran, per tornar a pujar i 
arribar de nou a la pista del GR5 una mica més endavant. A l’arribar a la pista continuem 
cap a l’esquerra i quan són dos quarts de dotze trobem una bifurcació amb un pal 
indicador que ens diu que tenim el cim del Montcau a un quilòmetre i mig de distància. 
Continuem recte seguint el GR5 i uns vuit minuts més tard trobem una pista cimentada, 
l’agafem amunt. A la següent bifurcació agafem el camí de la dreta i quan són les 11:57 
hores som al cim del Montcau de 642 metres. 
 



 
Hora d'esmorzar 

 
Cim del Montcau 642 metres 

 

Ens fem les fotos de rigor i continuem pel mateix camí en direcció al Puig d’Agulles. En un 
quart d’hora som al Collet de Montcau, deixem la pista i pugem a la dreta per un camí, 
amb marques carabasses, que puja al Roc de Forellac, per davallar fins el Collet de 
Portell al que arribem quan són les 12:45 hores. En aquest punt pugem per la pista 
cimentada, tenim el cim a uns dos-cents metres. A l’una del mig dia som dalt del cim del 
Puig d’Agulles de 653 metres. Dalt del cim hi ha una gran bola d’un radar, un piló 
geodèsic i una cabana de vigilància que es troba en runes. 
 

 
Entre el Montcau i el Puig d'Agulles 

 
Dinant al Parc de la Inmaculada, l'Ordal 

 

Sobre un quart de dues abandonem el cim pel costat contrari del que hem arribat, per un 
corriol amb marques carabasses i tal com anem baixant, anem donant el tomb cap a la 
dreta fins arribar de nou al Collet de Portell al que arribem en deu minuts. En aquest punt 
agafem la pista de l’esquerra que baixa, és el camí Fondo del Mas Granada. Als quinze 
minuts trobem el Mas Granada que sembla ser que data del 1949. Ja no deixem aquesta 
pista fins arribar de nou a la que és el carrer del Penedès, el qual agafem a l’esquerra, per 
entrar al poble i tot baixant pels carrers arribem al cotxe quan són les 14:25 hores. 
 

 
Cim del Puig d'Agulles 653 metres 


