Ruta CINC CIMS pas a pas
1.- La Creu de l’Aragall
2.- La Roca Foradada
3.- El Forrellac
4.- El Puig d’Agulles
5.- El Puig Montmany

548 m
587 m
629 m
650 m
498 m

Distàncies recorregudes:
Fins la Creu de l’Aragall
Fins la Roca Foradada
Fins el Forrellac
Fins el Puig d’Agulles
Fins Sant Ponç
Fins el Puig Montmany
Fins al final

6,5 km
8,99 km
13,46 km
14,41 km
18,01 km
22,89 km
26,98 km

Desnivell acumulat pujant 1.150 m
Desnivell acumulat baixant 1.150 m
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Ruta cinc Cims.- Descripció del recorregut pas a pas
Inici.- 0 m. Des de l’església parroquial de Corbera Baixa, dirigir-se pel carrer de St. Antoni, en direcció E
fins la farmàcia Alsina; continuar fins al final del carrer i girar a l’esquerra Pel carrer de La Pau; seguir
fins el carrer Ausiàs March i girar a la dreta, pujant fins la Rotonda de Can Xorra.
Rotonda de Can Xorra.- 450 m. Agafar la segona sortida per l’esquerra i de seguida el carrer a la dreta,
carrer de la Cerdanya, baixant fins a una cruïlla de carreres; continuar pel carrer del Priorat, (deixant a la
dreta el carrer Camí de la Font del Pontarró) fins al final, zona coneguda com Can Masega.
Can Masega.- 425 m. Hi ha una porta de ferro que, si és tancada, impedeix continuar pel camí fins al
bosquet que es veu a prop. Si es troba tancada, doncs, s’ha de voltar l’edificació de la dreta, travessar el
solar del costat i dirigir-nos cap a l’esquerra, en un angle de 90º amb respecte al carrer pel qual veníem. El
sender s’estreny al entrar al bosquet i baixar cap a una passarel·la sobre la riera de Corbera.
Passarel·la sobre la riera de Corbera.- 235 m. És una passarel·la de ciment feta sobre la riera, estreta i
sense baranes de protecció. El camí continua entre uns horts i mora, passant al costat d’una figuera, en un
camí més ample..
Entroncament.- 75 m. Al incorporar-nos al camí més ample anirem cap a l’esquerra. El camí passa entre
la falda de la muntanya i la riera i després de passar al costat d’una barraca, ens porta fins al conegut com
camí de Sant Joan o de la riera de Corbera.
Entroncament.- 225 m. Al incorporar-nos a aquest camí, anirem cap a la dreta.
Entroncament.- 200 m. Ens incorporem a un nou camí i anem cap a l’esquerra, sempre pujant suaument.
Entroncament.- 375 m. Comencem a pujar fent ziga-zaga. Continuem el camí per la dreta i pujant.
Entroncament.- 225 m. Després de dos canvis de direcció sobtats, primer a l’esquerra i després a la dreta,
un nou canvi de direcció a l’esquerra.
Entroncament.- 355 m. El camí va pujant pel bosc fins arribar a prop de la urbanització de Bon Repòs.
Agafar el camí de la dreta. El camí es torna capriciós en aquest tram. Caminarem primer en direcció NE,
girarem suaument cap al S i, després, de sobte, cap al N, fins arribar a una cruïlla de camins, coneguda com
el Collet de Corbera.
Cruïlla del Collet de Corbera- 550 m. D’aquesta cruïlla surten diferents camins en diferents direccions.
Hem d’agafar el sender més estret, el que surt enfront del que venim i en la mateixa direcció.
Entroncament.- 125 m. Arribem pel caminet estret fins a un camí una mica més ample. S’ha de continuar
pujant per l’esquerra.
Entroncament.- 135 m. Sortim del bosc i arribem a un camí en espai obert que, per l’esquerra, ens
portaria a la urbanització del Bonrepòs, que acaba aquí. S’ha d’anar cap a la dreta i baixant.
Creuament.- 25 m. Deixar el camí ample que baixa i prendre, a l’esquerra, el caminet estret que puja.
Entroncament.- 160 m. Arribem a un camí ample que ve de la urbanització per l’esquerra. S’ha de
continuar per la dreta, pujant.
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Desviament.- 215 m. El camí que seguim gira a l’esquerra, baixant, A la seva dreta neix un camí
ascendent, de terra vermella. Hem d’agafar aquest. Una mica més endavant ens trobarem de cara amb un
llenç de roques vermelles, molt erosionades, de formes capritxoses, formant una infinitat de cavitats.
Entroncament.- 250 m. Surt un camí per la dreta. Hem de continuar per al que seguim, sense desviar-nos.
Entroncament.- 185 m. Surt un camí per l’esquerra. S’ha de seguir de front, de cara a la muntanya.
Desviament.- 460 m. Arribem a una caseta a la dreta del camí. Espectaculars vistes, si no hi ha calitja. El
camí continua, però hem d’agafar el camí que surt per l’esquerra.
La pedra dreta.- 60 m. Es tracta d’una roca que en realitat està tombada, però de la que es diu del cert que,
en el seu dia, va estar de peu, com un monòlit. Hi ha un caminoi, mig amagat a l’esquerra del camí, que ens
porta fins a la pedra.
Cruïlla.- 390 m. S’ha d’agafar el camí de l’esquerra, pujant.
Urbanització.- 430 m. Arribem a la urbanització de la Creu de l’Aragall. Hem d’agafar el carrer que puja
per la dreta, carrer de l’Eucaliptus.
Entroncament.- 200 m. Continuar pujant pel mateix carrer que venim seguint.
Desviament.- 110 m. Agafar la rampa de pujada de la dreta. La pendent és més pronunciada.
Desviament.- 170 m. Al arribar a una torre pintada de color vermell, es deixa l’asfalt, agafant un sender
que surt per la dreta i ens porta, pujant, cap a un dipòsit d’aigua i, continuant l’ascensió, fins la Creu..
1er. Cim.- La Creu de l’Aragall.- 135 m. Vistes espectaculars. Val la pena descansar uns minuts i gaudir
del paisatge. I posar, per a la clàssica foto de record, al peu de la Creu.
Després de la Creu, s’ha de continuar per l’esquerra, bordejant el tancat d’unes torres. Girem a l’esquerra al
arribar a un carrer asfaltat. Baixem pel carrer, que es troba en el llindar de la urbanització.
Desviament.- 490 m. Quan acaba la pendent, gir sobtat a la dreta per entrar en un carrer sense sortida, curt
i de pujada. Al final de l’asfalt prenem un sender que s’endinsa en el bosc i que ens portarà fins la carretera
de Corbera a Gelida.
Entroncament.- 425 m Al arribar a la carretera, girem cap a l’esquerra, pujant.
Desviament.- 160 m. De la dreta de la carretera surt un camí pedregós, que en el seu dia, deuria estar
asfaltat, i que ens portarà fins la masia de Can Cases de Castellví.
Can Cases de Castellví.- 235 m. Arribem a una clariana amb dues edificacions: una masia, a la dreta, i una
torre, a l’esquerra. Continuem el camí seguint el sender que surt a l’esquerra de la torre, entre dues petites
casetes que hi ha al seu costat.
Desviament.- 235 m. S’arriba a una petita esplanada de la que surten dos camins. S’ha d’agafar el que
puja per l’esquerra.
Entroncament.- 610 m. Arribem a un camí que puja d’esquerra a dreta. Continuem per la dreta.
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Desviament. - 70 m. Una mica més endavant, agafem el sender que s’endinsa en el bosc per l’esquerra.
2º Cim.- La Roca Foradada.- 275 m. El sender ens porta fins el mirador de la Roca Foradada, amb unes
vistes mol maques que conviden a uns moments de descans. Ens tornem a posar en marxa refent el mateix
sender fins arribar un altre cop al camí més ample.
Entroncament.- 275 m. Agafem el camí cap a l’esquerra, en la mateixa direcció que portàvem, pujant.
Desviament.- 35 m. Ens desviem pel camí que surt per la dreta, en direcció a la torre elèctrica que hi ha
uns metres més endavant.
Entroncament.- 430 m. Surt un camí per la dreta, però hem de continuar per al que seguíem que, una
mica més endavant, gira a l’esquerra.
Creuament.- 895 m. El camí ha seguit sense interrupció fins passar al costat d’una torre petita i, una mica
més endavant, arribar a la carretera que puja a la urbanització Safari. Creuem la carretera i continuem pel
mateix camí.
Bifurcació.- 545 m. Hem de continuar de front, per la dreta de la torre elèctrica, tot i que, si l’envoltéssim
per l’esquerra, també podríem reincorporar-nos a la ruta. El sender té unes desenes de metres molt
castigades pel pas de les motos. El sender és estret i avança per un bosquer de pins joves; davant nostre
s’alça el Puig d’Agulles.
Bifurcació.- 250 m. Arribem a una petita esplanada. Hem d’agafar el camí que baixa per l’esquerra.
Desviament.- 50 m. Al arribar a dues casetes que hi ha a la dreta del camí i abans d’arribar a la següent
torre elèctrica, s’ha d’agafar un sender que surt per l’esquerra, cap avall.
Desviament.- 100 m. Agafar el sender que surt per al dreta. Tornem a caminar entre pins joves. El sender
baixa.
Entroncament.- 585 m. Arribem a una pista que ens portaria cap el Puig d’Agulles. Cal continuar pel camí
en la mateixa direcció que seguíem
Cruïlla.- 65 m. Arribem a una esplanada d’on surten molts camins Ens incorporem a una pista €,
prolongació d’un carrer urbanitzat que ve de la urbanització Safari. Continuem de front, en direcció a la
“bola” (nom que se li dóna a l’estació meteorològica del Puig d’Agulles, que té forma esfèrica).
Cruïlla.- 560 m. En aquesta cruïlla hi ha un pal indicador. Per la dreta surt un camí ample, i a la seva
esquerra, un sender més estret i escarpat. Hem d’agafar aquest últim.
Entroncament.- 85 m. Arribem al camí ample que abans havíem deixat a la nostra dreta, i ens hi
incorporem.
Bifurcació.- 130 m. Surt un camí estret a la nostra dreta. Hem de continuar per al que seguíem, que fa un
gir a l’esquerra.
Bifurcació.-105 m. Surt un camí per la dreta i baixant. S’ha de continuar per al que seguíem i pujant.
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Desviament.- 325 m. En aquesta cruïlla hi ha un altre pal indicador. Hem d’agafar el sender estret i
escarpat que puja per la nostra esquerra.
3er Cim.- El Forrellac.- 310 m. Si tenim sort i l’atmosfera està neta, gaudirem d’unes vistes fabuloses,
amb Montserrat al fons. La baixada és pel cantó oposat al que hem pujat, per un sender estret i sinuós.
Passem sota una torre elèctrica.
Cruïlla.- 360 m. Arribem altre cop a la pista que hem abandonat abans, quan ens hem desviat per pujar al
Forrellac. Ens incorporem a ella pujant per la dreta. El camí que surt baixant per la dreta és el camí de Mas
Granada, que ens conduiria fins al poble de l’Ordal.
Bifurcació.- 320 m.- Surt una pista de terra per la dreta. Hem de continuar pujant per la pista de ciment que
ens porta fins la “bola”.
Bifurcació.- 240 m. Surt un camí per la dreta. S’ha de continuar pujant per la pista de ciment fins la “bola”.
4º Cim.- El Puig d’Agulles.- 30 m. També conegut como “la bola”, és un bon lloc per a fer-se fotos de
record. Per baixar hem d’agafar un sender en la mateixa direcció que portàvem i que està mig amagar entre
els matolls. Una mica més avall, el camí s’eixampla.
Desviament.- 120 m. Al arribar a una corba molt tancada, agafem un sender que surt per l’esquerra.
Seguim baixant i arribem, bordejant la urbanització de Ca n’Armengol, fins al final d’un carrer asfaltat.
Desviament.- 890 m. Pel lateral dret, el sender deixa el carrer i baixa endinsant-se entre els pins. El camí
està destrossat pel pas de les motos i es torna molt pedregós, i pel mateix, una mica desagradable. A mida
que anem baixant, el bosc es torna més ombrívol i la vegetació canvia gradualment; se segueixen veient
pins, però ja apareixen alzines, cirerers d’arboç, esbarzers, alguna falguera ...
Entroncament.- 1.400 m. Arribem a una pista forestal que puja d’esquerra a dreta. L’agafem i ens dirigim
cap a l’esquerra.
Cruïlla.- 425 m. Davant nostre hi ha una pista ampla i transitable per vehicles, que puja d’esquerra a dreta.
La que nosaltres seguim i que no hem de deixar, puja per l’esquerra. Hem d’arribar fins les cases de Can
Dispanya sense desviar-nos del camí que portem.
Can Dispanya.- 515 m. Al arribar a les cases de Can Dispanya, deixem el camí a la nostra dreta i ens
dirigim cap a l’era que hi ha enmig de les cases. El lloc es pot reconèixer fàcilment pel monestir de Sant
Ponç, que està a poca distància davant nostre. Creuem l’era, sense desviar-nos en direcció a una gran
alzina. Agafem el camí de l’esquerra, per darrere de la casa que està al costat de l’azina.
Entroncament.- 190 m. Arribem al camí ample que, per la dreta, ens porta cap al Monestir. Hem de pujar
per la rampa formigonada que puja cap a Sant Ponç i prescindir del camí de terra que surt per la dreta. Ja a
Sant Ponç, l’envoltem pel lateral esquerre.
Àpside del Monestir.- 140 m. Estem en una gran esplanada. Hem de continuar en la mateixa direcció que
portàvem i no agafar el camí que surt per la dreta i que envolta les cases adossades al Monestir.
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Desviament.- 110 m. Al arribar a un petit monticle amb uns quants pins grans, el camí es bifurca. Hem
d’agafar el camí de la dreta. Vint o trenta metres més endavant sorgeixen diferents camins: s’ha d’agafar el
camí de la dreta. Uns metres més avall, surt un caminoi estret pel cantó esquerre, però nosaltres hem de
continuar pel camí més ample que segueix per la dreta. 10-15 m que neix a la nostra esquerra, que
s’endinsa entre els matolls. Baixem per aquest.
Desviament.- 120 m. Deixem el sender que seguíem i agafem un altre més estret que surt per la dreta.
Desviament.- 30 m. Agafem un camí que surt per la nostra esquerra i, pocs metres més endavant, un altre
cop cap a l’esquerra, sempre baixant.
Creuament.- 180 m. Arribem a una pista que ve de l’esquerra cap a la dreta, el “camí de Cau de Guineu”, i
la creuem. Entrem en el bosc i comencem a pujar per un sender pedregós.
Entroncament.- 455 m. Acabem la pujada més forta i arribem a un camí més ample que puja. Ens hi
incorporem per l’esquerra.
Creuament.- 120 m. Ens creuem amb un camí que baixa per l’esquerra. Hem de continuar pel que
seguíem, pujant. Pocs metres més endavant surt un sender per la dreta. Hem de continuar pel que seguíem,
més ample i planer.
Entroncament.- 170 m. Arribem a un camí ample que ve d’esquerra a dreta, pujant. Agafem el camí per la
dreta.
Entroncament.- 140 m. Al finalitzar la pujada arribem a una pista plana. Si ens dirigim a la dreta arribem a
la Font de Sant Ponç. Si no es vol perdre temps s’ha d’agafar la pista per l’esquerra. Fem com si
volguéssim arribar a la Font.
Font de Sant Ponç.- 40 m. Unes desenes de metres a la dreta està Font de Sant Ponç, amb aigua fresca i,
de moment, potable. És un lloc agradable per a descansar i omplir les cantimplores. Tornem.
Creuament del Beco.- 560 m. Hem d’agafar el camí que surt per l’esquerra.
Creuament- 590 m. Surt un camí per l’esquerra, baixant, i un altre per la dreta, pujant. Hem de continuar
per al que seguíem. 30 metres més endavant la pista es desvia de cop a la dreta, en direcció a Vallirana,
però nosaltres hem de continuar de front, en direcció a Can Cases de Sant Ponç. Uns 100 m. més endavant
hi ha una desviació, però nosaltres hem de continuar per la pista.
Can Cases de Sant Ponç.- 535 m. Arribem a la masia de Can Cases i passem entre les edificacions. Al
sortir de la masia trobem una cruïlla; seguim de front, en direcció al bosc, i immediatament, al arribar al
bosquet, el camí es converteix en pista forestal i gira a la dreta.
Bifurcació.-500 m. Surt un camí per la dreta. Continuem de front.
Creuament.- 25 m. Surt un camí per l’esquerra, baixant. Agafem el de la dreta.
Cruïlla.- 330 m. Arribem a una cruïlla en la que hi ha unes petites construccions de fusta, pintades de verd,
utilitzades per a jocs de guerra. Surt un camí per l’esquerra, baixant, però hem de continuar endavant. Uns
metres més endavant el camí es bifurca: surt un camí per la dreta, pujant, però nosaltres seguirem pel de
l’esquerra.
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Bifurcació.- 740 m. Surt un camí per l’esquerra, baixant. Hem de continuar per la dreta i pujant.
5º Cim. El Puig Montmany.- 150 m. Hem de continuar per un sender estret, que s’interna en el bosquet
per la dreta.
Mirador.- 260 m. Impressionants vistes. A partir d’aquí el camí es torna molt escarpat; cal baixar saltant
de pedra en pedra.
Entroncament.- 145 m. Ens incorporem a una pista forestal i ens dirigim cap a l’esquerra.
Entroncament.- 205 m. Arribem a una pista més ampla que ve baixant d’esquerra a dreta. Baixem per la
dreta.
Bifurcació.- 105 m. Surt un camí per l’esquerra, pujant. Continuem per la dreta, baixant per la pista
asfaltada.
Entroncament.- 80 m. Arribem a una carretera asfaltada. Ens dirigim per l’esquerra cap a l’hotel de Can
Rafel. Hem de continuar rectes cap a l’hotel, sense desviar-nos a dreta o esquerra.
Hotel Can Rafel.- 165 m. Arribem fins a l’entrada del recinte de l’hotel. Dos pilars de totxana, just a
l’esquerra, dóna pas a un camí que baixa arran d’un filar que delimita el terreny de l’hotel. El camí passa a
ser de formigó.
Entroncament.- 245 m. Arribem a un carrer de la urbanització, asfaltat i amb voreres. Ens dirigim cap a
l’esquerra. Bonica vista de Corbera, a mesura que anem baixant.
Bifurcació.- 210 m. Neix un carrer per la dreta, però continuem baixant pel mateix carrer que seguíem.
Dipòsit d’aigua.- 85 m. Surt un camí de ciment per l’esquerra. Hem de continuar pel mateix carrer, sens
desviar-nos.
Desviament.- 60 m. Just al arribar a la corba a la dreta que fa el carrer, ens incorporem a un camí que neix
per l’esquerra.
Bifurcació.- 125 m. Surt un camí per l’esquerra, però hem de continuar pel que seguíem.
Creuament.- 70 m. A l’esquerra surt un camí tancat per una porta. Per la dreta continua el camí que
seguíem i, davant nostre, neix un sender estret que s’endinsa, baixant, en el bosc. L’hem d’agafar.
Bifurcació.- 200 m. Surt un sender estret, per la dreta. Continuem pel camí més ample que seguíem.
Entroncament.- 420 m. Arribem a una pista més ample que continua per la nostra esquerra. Hem de
continuar de front, en la mateixa direcció que ja seguíem.
Desviament.- 40 m. Deixem la pista i prenem un camí estret que surt per la dreta.
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Cruïlla.- 60 m. Arribem a una petita esplanada amb el terra format per lloses de pedra. Uns metres més
endavant agafem un camí davant nostre i, pocs metres després, arribem a un altre que ve d’esquerra a dreta.
Agafem el camí de la dreta. El camí segueixi per la part superior d’un marge de “pedra seca”. A la dreta
podem veure alguna “barraca de vinya” molt ben conservada.
Entroncament.- 310 m. Arribem a un camí que ve de l’esquerra cap a la dreta. Continuem per la dreta.
Desviament.- 85 m. Quan comencem a pujar, prenem un camí que surt per l’esquerra, baixant.
Immediatament en neix un altre per l’esquerra, però nosaltres seguim de front.
Bifurcació.- 90 m. Neix un camí per l’esquerra, baixant. Continuem, de front, per al que seguíem.
Cruïlla.- 270 m. Agafem el camí de l’esquerra, baixant.
Desviament.- 70 m. Cal agafar el camí que surt per l’esquerra. Uns metres més endavant surt un altre camí,
també per l’esquerra. Hem de continuar de front, pel que seguíem.
Entroncament.- 125 m. Arribem a un camí que baixa d’esquerra a dreta. Agafem el brancal de la dreta.
Entroncament.- 45 m. Arribem a un altre camí que es creua amb el nostre. Hem d’agafar a la dreta i,
immediatament, a l’esquerra, per un sender que baixa.
Entroncament.- 65 m. Arribem al camí de la Font de la Mata. És un camí ample que segueix paral·lel a la
Riera Rafamans i als horts. El prenem per la dreta.
Bifurcació.- 70 m. Arribem a un camí ample que creua la riera. Agafem per l’esquerra, el camí ample que
ens porta, pujant, cap al poble.
Aparcament.- 40 m. Arribem a l’asfalt. Caminem per la dreta fins al final de l’aparcament. Continuem per
la vorera fins a una parada d’autobús. Creuem el carrer pel pas de vianants i pugem unes escales que ens
porten cap a un altre pas de vianants. El creuem i ja arribem a la plaça del Mil·lenari. Continuem endavant
per la vorera, deixem a la nostra dreta l’Avinguda de Catalunya i arribem al carrer e Sant Antoni, a la
nostra dreta. Agafant aquest carrer arribarem a l’església parroquial i acabarem.
Església de Sant Antoni.- 450 m. Fi de la ruta.
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