
Puig de Sant Antoni 409 m. (Baix Penedès) 
 
Cim: Puig de sant Antoni 
Data: Dimarts 16 d’octubre de 2018. 
Participants (3): Joan Gassol, Pepe Vázquez i Pere López. 
Inici: Plaça Vella a Albinyana. 
Final: Plaça Vella a Albinyana. 
Circular: Si. 
Temps real: 02:18 hores. 
Temps total: 03:48 hores. 
Desnivell: 212 metres. 
Desnivell acumulat: 254 metres. 
Distància: 8,0 quilòmetres. 
Dificultat: Fàcil. 
 
El passat dimarts dia setze d’octubre de 2018 ens arribem fins el poble 
d’Albinyana, tal com arribem el creuem i anem fins la plaça Vella, als peus del 
campanar de l’església, on deixem aparcat el cotxe. 
 
Quan sonen les campanes donant les vuit en punt del matí ens estem posant 
les botes, tres minuts més tard comencem a caminar deixant el campanar a la 
nostra esquena, i sortim per un carrer cimentat que està marcat amb el GR 92. 
 
Sis minuts més tard deixem el poble endarrere, i un minut després veiem a la 
dreta un dipòsit d’aigua i un pal que cap a l’esquerra senyala el camí de les 
ermites. 
 

 
        Punt de Sortida.    Sortint del poble. 

 
A les 08:12 hores deixem la pista asfaltada que portem i girem a la dreta i 
amunt, seguint el GR, per pujar per un camí de terra. 
 
A les 08:27 a la nostra dreta hi ha una gran pedra amb una mica de balma que 
pot servir d’aixopluc. 
 
A dos quarts de nou arribem a l’ermita de Sant Antoni de Pàdua, al seu davant i 
en un banc de pedra aprofitem per menjar una mica. 
 



 
   Punt on deixem l’asfalt.   Ermita de Sant Antoni. 

 
Un quart d’hora després sortim del darrera de l’ermita, on hi ha una replà on 
surt un camí a la dreta i amunt, l’agafem. 
 
Vint minuts pujant i trobem a mà esquerra un petit avenc, és l’avenc de la 
Cendra, i tot seguit, una mica més amunt un altre avenc, es tracta de l’avenc 
dels Joans. 
 

 
        Sortint de l’ermita.   Avenc de la Cendra. 

 
Ens entretenim una mica fent fotos i observem que pels dos avencs surt aire 
calent. 
 
Cinc minuts pujant i arribem a gaire bé dalt de tot, som a un mirador 
espectacular, tenim a sota mateix l’ermita per la que hem passat, una mica a 
l’esquerra el poble, i una vista fins el mar. 
 

 
      Avenc dels Joans.         Mirador. 



 
Seguim pujant, tenim el piló geodèsic del cim a la vista, y en cosa de dos 
minuts som dalt del cim del Puig de Sant Antoni de 409 metres, al qual hi 
arribem quan són les 09:10 hores. 
 

 
Puig de Sant Antoni 409 m. 

 
No perdem gaire temps dalt del cim, ens fem les fotos de rigor i continuem 
camí, sortim del cim a les 09:20 hores per l’altre costat d’on hem arribat. 
 
El camí és una antiga pista, que pel que sembla s’usa ben poc, que primer va 
plana i de mica en mica va girant a l’esquerra i comença a davallar. 
 
A les 09:39 hores trobem una pista amb un pal indicador que ens diu que el cim 
està a 1,2 quilòmetres, agafem la nova pista a l’esquerra i avall. 
 
Quatre minuts baixant i girem a la dreta per un altra pista, i un minut més i 
tornem a girar per un altre pista a la dreta, aquesta última marcada amb el 
GR92, i també amb unes marques amb forma de ratpenat de color vermell que 
ens portaran fins a la cova de Vallmajor, el nostre proper destí. 
 

 
                  Masia d’Escansa.      Senyal del camí de la Cova de   
                                                                      Vallmajor. 



 
Sobre les 09:47 hores passem al costat de la Masia d’Escansa, seguim per la 
pista que anem. 
 
A les 09:53 hores creuem una conducció de gas, la pista es bifurca, el GR 
marxa cap a la dreta, però nosaltres seguim les marques del ratpenat i girem a 
l’esquerra. 
 
Quatre minuts més tard trobem una bifurcació, agafem pel camí de l’esquerra 
que de mica en mica comença a davallar, a l’últim tram fins a la cova el camí es 
posa molt dret, però de seguida arribem a la cova. 
 

 
                 Cova de Vallmajor.             Interior de la Cova de Vallmajor. 
 
A les 10:05 som a la Cova de Vallmajor, sembla ser que va estar tancada al 
públic ja que trobem el marc de ferro d’una porta, però avui no hi és i per tant 
es pot entrar lliurament. 
 
Entrem només uns metres, però no anem preparats per fer una visita en 
condicions i reculem de seguida. 
 
A les 10:22 tornem pel mateix camí per on hem vingut fins que a les 10:42 
tornem a passar per la masia d’Escansa, a la qual li donem el tomb per veure 
una mica la seva importància, doncs és gran i sembla ser que tenia forces 
estàncies. 
 
Seguim camí fins que trobem la pista per la que hem baixat, girem a la dreta i 
tot seguit trobem una bifurcació la qual agafem a la dreta i avall, són les 10:49 
hores. 
 



 
                      Mas Perutxo.                             Arribant al poble. 
 
A les 11:05 hores passem a prop del mas de Perutxo, i uns minuts més 
endavant trobem dues parets i una portalada de pedra que dona pas a un camí 
que marxa a la dreta, allí mateix entronquem amb la pista asfaltada que ve del 
poble i puja a l’ermita de Sant Antoni de Pàdua, l’agafem a la dreta i avall. 
 
Sobre un quart de dotze parem a menjar una mica i un quart després tornem a 
reprendre el camí de tornada al poble, ara ja sense parades, i al qual arribem 
pel mateix camí que hem sortit al matí. 
 
Quan són tres quarts de dotze tornem a estar al punt de sortida, a la plaça 
Vella, als peus del campanar de l’església del poble. 
 

 
Mapa de la zona, recorregut en color carabassa. 


