
Puig de l’Àliga – Parc d’Olèrdola – Alt Penedès/Garraf 
 
Data: Dimarts 23 d’octubre de 2018 
 

Participants (5): Joan Mª Boada, Josep Mariné, Pepe Vázquez, Pere López i 
Toni Coll. 
 

Ascensions:  Puig de l’Àliga (464m.) i Turó de les Tres Partions (428m.) 
 

Distància: 10,8 quilòmetres 
 

Temps:  Efectiu 03:07 hores. Total 04:36 hores. 
 

Desnivell: 236 metres. 
 

Desnivell acumulat: 316 metres. 
 

Aproximació i Descripció: Anem cap a Vilafranca, Sant Miquel d’Olèrdola i 
cap a l’aparcament del pla del Conjunt Arqueològic i Monumental d’Olèrdola. 
 

 
Necròpolis del Pla dels Albats 

 
Tombes antropomorfes 

 

A les 08:30 h. iniciem  l’excursió seguin el camí que dóna la volta al espadat de 
Sant Miquel per sota el recinte murallat. Passem vora sitges excavades a la 
roca i a frec de la necròpolis del pla dels Albats. A les 08:55 h. creuem el pla 
del Romaní i tot seguit entrem i travessem la urbanització Daltmar pels carrers 
Parc d’Olèrdola i Pujol de l’Àliga.  
 

 
Camí cap al Puig de l'Àliga 

 
Cim del Puig de l'Àliga 



A les 09:15 h. sortim de la urbanització i continuem per una pista que en un 
quart d’hora ens porta a una bifurcació de pistes, agafem la de l’esquerra, però 
aviat la deixem i continuem pel sender de mà dreta, per on discorre el GR92-3. 
El davant cim, visible durant l’aproximació degut a la torreta de vigilància 
forestal, l’assolim a les 09:38 h. i als dos minuts ja estem fresant el geodèsic 
del cim del Puig de l’Àliga..Fem les fotos habituals mentre contemplem la 
meravella del paisatge infinit i tot seguit esmorzem a recer vora el promontori. 
 

 
Forns de calç de Can Castellví 

 
Interior forn i fumera 

 

A un quart d’onze deixem el cim i continuem per la pista que ressegueix el llom 
de la carena cap el S0. Prop de dos quarts d’onze arribem al Coll del Marge 
Llarg i al comprovar que el Turó de les Tres Partions està molt proper, decidim 
coronar-lo, hi anem i solsamènt esmercem deu minuts en anar i tornar. Seguim 
el camí del Marge Llarg tot davallant suaument, arribem a una cruïlla de pistes, 
deixem la  de mà esquerra que s’endinsa en el Parc de Foix i va cap a 
Castellet, també deixem la de mà dreta que s’enfila cap a la carena i agafem la 
del mig que baixa fins l’extrem inferior del la urbanització Daltmar. 
 

A les 11:00 h. arribem al límit SO. de la urbanització, però no hi entrem, deixem 
a mà dreta la seva desballestada deixalleria i prenem el sender de la l’esquerra 
que s’endinsa en el bosc tot cercant el Fondo de la Vall. A les 11:15 h. passem 
a frec d’una vella pedrera calcària i a les 11:50 h. arribem als impressionants 
Forns de Can Castellví. L’any 1899 la companyia de ciments i calç Bustems-
Fradera es va instal·lar en aquesta finca i bastí dos forns de tipus continu, és a 
dir, de producció sense interrupció, que van romandre actius fins el 1906. 
 

 
Balmes del Fondo de la Vall 

 
Escales vora la font del Castell 



 
Prop de les dotze del migdia continuem baixant per la pista cap a la font de 
l’Avellaner i cap els Fondos de la Vall i de la Seguera des on observem les 
cavitats, coves i balmes d’aquesta cinglera, ocupades pels éssers humans, 
com a mínim, des d’inicis del neolític, fa uns 7.000 anys. 
 

 
Muralla romana 

 
Muralla preibera 

 
Decantador i cisterna romana 

 
Església Romànica 

 
Tot seguit deixem la pista i prenem una bifurcació molt desdibuixada que 
s’enfila entre sotabosc, brolla i malesa fins el peu de les roques de l’espadat, 
només accessible en aquest punt mitjançant les escales de la font del Castell. 
 
Pels vols de l’una del migdia arribem al recinte, adquirim les entrades i durant 
més d’una hora recorrem tranquil·lament  el Conjunt Arqueològic i Monumental 
d’Olèrdola en el que l’home ha deixat la seva empremta des de l’edat del 
bronze fins a l’època medieval. En total hi trobem mes de vint punts d’interès, 
dels que destaquem: La muralla romana (s. I aC), la muralla preibera (s. VIII-I 
aC), la cisterna romana (s. I aC), amb capacitat per uns 350.000 litres i la 
església romànica (fi s. X-XII). 
 
A partir de les 14:15h. finim aquesta interessant excursió esportiva i cultural. 

 


