
Penya del Papiol 381 m. (Alt Penedès) 
 

Cim: Penya del Papiol. 
Data: Dimarts 13 de novembre de 2018. 
Participants (2): Toni Coll i Pere López. 
Inici: Carretera BV-2415, 3,5 km. 
Final: Carretera BV-2415, 3,5 km. 
Circular: Si. 
Temps real: 00:55 hores. 
Temps total: 01:40 hores. 
Desnivell: 113 metres. 
Desnivell acumulat: 120 metres. 
Distància: 3,4 quilòmetres. 
Dificultat: Fàcil. 
 
El passat dimarts dia 13 de novembre, després de fer el cim d’El Castellot, a les 
Cases Noves de la Riera, ens traslladem uns vint quilometres, per anar a 
passar per Sant Pere Molanta, en direcció a Sant Pere de Ribes, per la 
carretera BV-2415 fins el quilometres 3,5, on trobem una pista a mà dreta per la 
que hi entrem uns dos-cents metres i deixem el cotxe. 
 

            
      Zona d’Aparcament.        Bifurcació a Cal Marc. 
 

Quan són les 11:45 hores comencem a caminar uns metres en direcció sud 
oest, de seguida trobem una bifurcació, estem davant de Cal Mar, girem a la 
dreta seguint la pista que té marques grogues, per la de l’esquerra és per la 
que hi arribarem i està marcada amb el GR92-3. 
 
Als deu minuts caminant trobem una altra bifurcació, pel camí de la dreta 
segueixen les marques grogues, però nosaltres agafem amunt i a l’esquerra. 
 
De seguida, al minut arribem a un camí, girem a l’esquerra i amunt en direcció 
a la Penya del Papiol. 
 



            
       Deixant el camí amb marques                    Pujant amb el cim al fons. 
       grogues. 
 
Uns vint minuts pujant i arribem a la zona de dalt, el camí és més pla i ja podem 
veure a prop el cim. 
 

            
      Zona planera amb el cim al fons.          Al fons Punt de l’Àliga a Olèrdola. 
 
A les 12:23 hores som dalt del cim de la Penya del Papiol de 381 metres. 
 

 
Penya del Papiol 381 metres. 

 
 
Ens fem les fotos de rigor i podem contemplar la serra prelitoral davant nostre, i 
a un costat molt a prop la Punta de l’Àliga a Olèrdola que fa pocs dies hi vam 
pujar. 



 
A les 12:35 hores sortim del cim, hem arribat pel nord i ara sortim en direcció 
sud est. 
 

                  
 Pal indicador a prop de l'arribada.    Cal Marc. 

 
En suau baixada i de mica en mica passem a tocar del mas Cal Marc i de 
seguida, quan són les 13:22 arribem al cotxe. 
 
 
 

 
Mapa de la zona, recorregut amb color carabassa. 


