
Puig d’Aguilera 626 metres. (Anoia) 
 
Cim: Puig d’Aguilera. 
Data: Dimarts 21 d’agost de 2018. 
Participants (5): Joan Gassol, Joan Marqués, Maria Alías, Montse León i Pere 
López. 
Inici: Pàrquing de la Masia Can Macià. 
Final: Pàrquing de la Masia Can Macià. 
Circular: Si. 
Temps real: 03:07 hores. 
Temps total: 04:48 hores. 
Desnivell: 261 metres. 
Desnivell acumulat: 267 metres. 
Distància: 10,77 quilòmetres. 
Dificultat: Fàcil. 
 
Avui ens hem anat fins el pàrquing de la masia Can Macià, amb la intenció de 
pujar al Puig d’Aguilera de 626 metres i que pertany al llistat dels 100 cims de 
la FEEC. 
 
La Finca de Can Macià es una masia y bodega ubicada en plena naturalesa y 
rodejada de extensions de vinyes. 
 

 
                    Can Macià.   Puig d'Aguilera i vinyes. 
 
Can Macià és un mas documentat des del segle XIV. Antigament era conegut 
amb el nom de mas Rossinyol de Moragues i posteriorment com mas Macià 
Aguilera. La família Aguilera, i els seus descendents, els Gibert, Vives, Bohigas 
i Casanovas, n'ha mantingut la propietat des del segle XVI. Des d'aleshores es 
dedica al conreu de la vinya i l'elaboració de vins i caves. La casa principal va 
ser restaurada cap al 1940, tot mantenint l'estructura típica de la masia 
catalana. 
 
Comencem a caminar quan són les 08:30 hores del matí sortint del pàrquing en 
direcció a la carretera i tenint la masia a la nostra esquena. 
 
Als cinc minuts girem a la dreta i en un minut més tornem a girar a la dreta 
agafant el camí del Raval d’Aguilera. 
 



Aquest camí passa entre vinyes i poc a poc ens acosta fins la pedania del 
Raval d’Aguilera. 
 
A les 09:03 hores trobem una carretera, la seguim fins al nucli de cases del 
Raval d’Aguilera. 
 

 
          Can Jorba Vell.       Can Jorba. 

 
Quan son les 09:10 hores passem pel davant  de Cal Jorba Vell, casa datada al 
1886 i poc després, uns cent metres més enllà, per Cal Jorba, datada al 1917. 
 
Cinc minuts més i arribem al nucli de cases del Raval d’Aguilera, que pertanyen 
al municipi d’Òdena, a l’Anoia. 
 
La carretera per la que anem continua amunt i a l’esquerra, en direcció a 
l’ermita de Sant Bernabé, nosaltres la deixem i seguim el camí que surt recte, 
trobem una font, la font Puig d’Aguilera del 2011, amb uns bancs per seure, 
aprofitem el lloc i l’hora i fem un aturada per esmorzar una mica. 
 

 
         Raval d'Aguilera.  Font al Raval d'Aguilera. 
 
El Raval d’Aguilera és un testimoni del moment històric que es produí al segle 
XVIII, quan es va produir una expansió de la vinya que va fomentar nous 
contractes, la “rabassa morta” que permetia la divisió entre el domini directe (el 
propietari de les terres) i el domini útil (el pagès que treballava la vinya). 
 
El Raval d’Aguilera sorgí a finals del segle XVIII, a partir d’establiments de 
Jaume Aguilera, del mas Aguilera de la Costa, on s’establiren parcers o 
rabassaires de terres del mas de les Rovires, de can Rossinyol de Moragues 
(actual can Macià) i del mateix can Aguilera. 



 
A les 09.32 hores continuem per la pista que surt de del nucli, anem pel camí 
del pont de Ventaiols. 
 

 
        Pont de Ventaiols.   Primera vista de Montserrat. 
 
A les 09:42 creuem el pont de Ventaiols sobre el Torrent del Raval d’Aguilera, 
continuem per la pista, al minut trobem una pista a la dreta que ens duria al 
Puig d’Aguilera en 3,5 quilòmetres, però nosaltres seguim recte. 
 
Sobre les 09:55 hores surt una pista a la dreta i amunt amb marques de PR, la 
deixem i seguim per la que anem. 
 
De seguida trobem a l’esquerra una tanca per entrar a un mas, i tot seguit una 
pista a l’esquerra que deixem i seguim cap a la dreta. 
 
A les 10:02 hores trobem un pal indicador que senyala d’on venim i a on va la 
pista que portem, aquí també surt una pista a la dreta sense senyalització, la 
seguim i deixem la que portàvem, ara pugem més en direcció al cim per una 
zona que li diuen el Camp Sec. 
 
De seguida trobem una pista a l’esquerra que deixem i seguim girant a la dreta. 
 
A les 10:10 hores trobem una pista per l’esquerra, continuem per la que anem 
amunt. 
 

 
         Anant pel camí de Sant Feliu.               Visitant les canteres. 
 



En quatre minuts més hi ha una pista a l’esquerra, nosaltres seguim recte, fem 
una petita pujada i girem a la dreta. 
 
Després d’aquesta pujada la pista gira a l’esquerra, nosaltres girem a la dreta, 
a partir d’ara la pista fa una forta pujada que dura uns cinc minuts, estem pujant 
per la Feixa del Llop. 
 
A les 10:20 hores hi ha un petit pla, amb una pista a la dreta que baixa, no 
l’agafem, seguim recte i amunt. 
 
A les 10:30 hores arribem a un camp conreat on veiem les muntanyes de 
Montserrat, travessem el conreu i agafem la pista que tenim al davant cap a la 
dreta. 
 
Tot seguit ve una bifurcació de pistes, agafem la de la dreta, és el camí de Sant 
Feliu. 
 

 
        Mirador de l'Obaga d'Aguilera.            Puig de Sant Miquel. 
 
Deu minuts més tard travessem unes canteres, unes canteres de guixos que es 
van formar a partir de la sedimentació de les sals d’un mar que hi havia per 
aquí fa uns cinquanta milions d’anys, parem una mica a veure si es veuen 
fòssils, però no en veiem, seguim per la pista i al sortir de les canteres torna a 
haver una bifurcació, agafem per la pista de la dreta, ara som al camí del Puig 
d’Aguilera. 
 
Des de les canteres la pista va pujant fins que a les 11:06 troben un 
encreuament de camins amb un pal indicador, seguim recte en direcció al cim 
que ja el tenim a un quilòmetre, i un mirador a vuit-cents metres. 
 
A les 11:19 som al Mirador de l’Obaga de l’Aguilera, la vista és extensa, podem 
veure des de Can Masana fins el Raval d’Aguilera, el recorregut fet al matí, es 
veu Igualada i Òdena, i al fons, al altre costat de la vall la serra de Rubió i el 
Puig de Sant Miquel, que amb els seus 733 metre també és un 100 cims. 
 
Estem una estona contemplant la vista i continuem caminant fins el ja proper 
cim, al qual hi arribem quan són les 11:40 hores. 
 



Som dalt del Puig d’Aguilera de 626 metres, i dalt del cim es troben les runes 
d’un antic punt d’observació i vigilància de la guerra, el piló geodèsic es troba 
uns metres més enllà de les runes. 
 

 
Puig d’Aguilera 626 metres. 

 
La vista des del cim és gairebé la mateixa que des del mirador, ens fem les 
fotos de rigor i quan són les 12:05 sortim del cim continuant per la mateixa pista 
per la que hem arribat, fa una mica de baixada i quan hem fet uns cent 
cinquanta metres sortim del bosc i ens trobem un petita clariana i un penya-
segat força imponent, és una altra balconada, podem veure Montserrat, 
concretament sobre la zona de les Agulles amb la Foradada i una mica més 
endavant, al costat del Coll de Can Maçana, el pic de Torre Alta (Castell de 
Ferrant) que amb els seus 842 metres també és un 100 cims. 
 

 
Panoràmica de la vista de Montserrat. 

 
Per continuar girem en rodó cap a la dreta i baixem per un camí que més que 
un camí sembla un gran escòrrec, però baixa bé tot i que ho fa amb un gran 
pendent, és molt vertical i en dies de pluja o el camí humit pot ser bastant 
perillós. 
 



Quan són les 12:14 hores comencem a baixar per aquest camí des de la 
balconada. 
 

 
  Sant Miquel, Foradada i Agulles.   Forta baixada cap el pla. 
 
A les 12:35 hores s’acaba aquest camí i arribem a una pista ampla, tenim un 
camí a l’esquerra, una pista que marxa a la dreta, però nosaltres agafem la 
pista que baixa pel mig, aquesta pista també té un fort pendent. 
 
Deu minuts baixant i la pista perd el seu pendent, trobem un parell de pals de 
ferro amb un cable que serveix per barrar el pas als cotxes, i la pista a partir 
d’ara està molt arranjada, a mà esquerra tenim l’Olivar del Trompa. 
 

 
     Una mirada cap el cim.     Pantà de Can Macià. 
 
Uns vint-i-cinc metres després de la tanca arriba una pista per l’esquerra que 
s’uneix a la nostra, continuem recte i passem a tocar de la C-37 al seu km 75. 
 
A les 12:56 hores trobem un encreuament de pistes, segons el mapa i el pal 
indicador, ens trobem a La Morera de Can Macià, però de morera no hi cap ni 
una. 
 
 



 
     Masia de Cam Macià.      Ermita Mare de Déu de la Mercè. 
 
Continuem recte i en uns cinc minuts creuem un pont que fa de resclosa al 
Pantà de Can Macià, cinc minuts més i passem pel davant de l’ermita de la 
Mare de Déu de la Mercè, de les instal·lacions del mas de Can Macià i les 
seves bodegues, arribant al cotxe quan són les 13:12 hores. 
 

 
Mapa de la zona i recorregut en groc. 


