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Desnivell...............
Difi cultat...............
Recorregut............
Temps caminant....
Ciclable................
Camins.................

20è recorregut

Penyes de l’Àliga

260 m
fàcil, excepte les penyes
5,110 km
2h 13 min
70%
pista, però a la pujada a les penyes el 
camí es perd

20è recorregut

Penyes de l’Àliga

Sortida: parada de l’autobús de 
l’avinguda de la Sentiu. Ens apropem 
a la carretera i, a l’últim xalet, girem 
a la dreta i baixem fi ns a la riera.

Seguim la pista paral·lela a la riera.
Al cap de poc creuem les rieres de 
la Sentiu i Seca, quan confl ueixen.

Girem a l’esquerra i seguim la pista. 
Veiem les grans parets de ciment 
d’una ferralleria avui mig abandona-
da. Seguim per la pista.

Davant nostre hi ha una cadena que 
barra el pas als vehicles, que passem. 
Girem a la dreta i deixem la pista. 

Seguim per una pista no tan ampla 
que al fi nal esdevé camí. A la dreta 
tenim can Bruac, en estat rònec.

Seguim fi ns a desembocar en una 
pista més ampla, on girem a la dreta.

En uns moments passem pel costat 
de can Sopes, també en estat rònec.

Bifurcació. Seguim a l’esquerra per  
la pista ampla.

La pista puja amb fort pendent. És 
el camí de la Sentiu a la Clota, tam-
bé denominat pujada dels Penitents, 
per la seva duresa. A mitja pujada, 
després d’un revolt molt tancat a 
l’esquerra i abans del següent, gi-
rem a l’esquerra i deixem la pista.
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Anem en direcció sud i baixem un sot 
d’uns metres de fondària. Seguim 
per un camí bastant estret i molt ta-
ponat per la vegetació. De vegades, 
el camí es fa perdedor, però es tor-
na a retrobar al cap d’uns metres. 
Envoltats de romaní, arboç i càrritx 
anem avançant a poc a poc. No hem 
d’abandonar aquest camí, ja que és 
el que porta a les penyes de l’Àliga. 
Com més avancem, més es va veient 
el camí. Assolim la carena al cap 
d’una estona, i el camí mateix, tot 
fent un gir a la dreta, ens du a l’altre  
vessant, superant un petit collet.

Anem seguint el camí, que aquí ja 
és més clar. Va fent ziga-zagues, 
amb caminets per aquí i per allà. 
Tots porten al mateix lloc. També 
es van trobant senyals amb pedres 
col·locades l’una damunt l’altra. 
Assolim una petita carena abans 
d’arribar a les penyes de l’Àliga.

Remuntem al costat de la carena; 
molt a prop tenim ja les penyes de 
l’Àliga. Apareix un petit replà abans 
de remuntar i grimpar les penyes.

Petita grimpada i ja sóm a les pen-
yes de l’Àliga.

Després de estar-nos-hi una estona 
aprofi tant la gran miranda que ens 
ofereix i fer alguna foto, tornem. 
Baixem sempre al costat de la carena. 
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Convé d’estar alerta i no baixar més 
del compte. Al cap de poc arribem al 
collet. El camí ens condueix a l’altre 
vessant, mentre gira lleugerament 
cap a l’esquerra en direcció oest.

Seguim el caminet fi ns a la pujada 
dels Penitents. Hi ha punts on cal vi-
gilar on posem els peus, ja que la ma-
teixa vegetació tapa el camí. Al cap 
d’una estona ja arribem a la pista. 

Girem a la dreta i seguim de baixa-
da. Girem a l’esquerra. Seguim una 
altra pista. 

Al cap de poc, girem a la dreta.

Passem pel costat de can Dardena, 
que queda a mà dreta.

Passem pel costat d’unes frondo-
ses alzines en un revolt pronunciat.

A la dreta, uns metres per sota del nos-
tre nivell, veiem la bassa de la Sentiu.

Cadena al mig del camí de les ma-
sies que barra el pas als cotxes. La 
travessem.

Inici de l’avinguda de la Sentiu.

Parada d’autobús, lloc de sortida i 
fi nal del recorregut.
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Les penyes de l’Àliga,
de costat. Foto: l’autor

Can Dardena, amb la torre altmedieval 
adossada a l’esquerra. Foto: J. Campmany






