
A.E. Talaia GMF20161120_060 

DE GAVÀ AL CASTELL 

D’ERAMPRUNYÀ 

(Baix Llobregat) 

Data: Diumenge 20 de NOVEMBRE de 2016 

Hora de sortida: 8.34 h (tren cap a Gavà) 

Desplaçament: Amb TREN 

Lloc de sortida: ESTACIÓ RENFE de Vilanova 

Coordinadors de la sortida: Queti Vinyals 

Anna-Llibertat Garcia i Joan Raventós 

   

Horaris previstos: 

08.20 h - Trobada a l’Estació RENFE de Vilanova. 

08.34 h - Sortida del tren cap a Gavà. 

08.58 h - Arribada a Gavà. Esmorzar. 

09.40 h - Inici de l’excursió (Opció Menuts, vegeu la descripció de la ruta). 

11.45 h - Ermita de Bruguers. 

12.30 h - Castell d’Eramprunyà. 

13.45 h - Ermita de Bruguers. Dinar. 

16.45 h - Arribada a Gavà. Retorn amb el tren. 

17.15 h - Arribada a Vilanova, aprox. 

 

Resum de l’itinerari: 

Opció General: Gavà - Can Tries - Riera de Sant Llorenç - Can Roig - Ermita de la Mare de Déu de la Salut i masia de Ca n’Amat - 

Font de la Salamandra - Ermita de Bruguers - Castell d’Eramprunyà - Ermita de Bruguers - Can Mas - Serra de les Ferreres - Gavà. 

Distància: 12,3 km. Desnivell: 600 m. 

Opció Menuts: Can Tries - Riera de Sant Llorenç - Can Roig - Ermita de la Mare de Déu de la Salut i masia de Ca n’Amat - Font de 

la Salamandra - Ermita de Bruguers - Can Mas - Serra de les Ferreres - Gavà. Distància: 8,6 km. Desnivell: 360 m. 



 

Dificultats que hi pot haver i altres qüestions a tenir en compte:  

Dins de la trama urbana de Gavà cal vigilar el trànsit i travessar els carrers pels passos de vianants i atenent els 

semàfors i altra senyalització. A la zona rural i forestal, cal vigilar amb el trànsit de ciclistes amb BTT que els 

diumenges freqüenten aquesta zona. A Bruguers, cal travessar la carretera en dues ocasions. Cal vigilar i atendre el 

personal de l’organització que regularà el trànsit. La resta del circuit és de camins i senders habilitats per als 

senderistes que no presenten cap més dificultat que no sigui el terreny abrupte i, de vegades, pedregós. 

Al llarg de l’excursió s’ha previst fer algunes parades de REAGRUPAMENT. Cal que tothom les respecti en benefici del 

grup. Els adults responsables dels menors hauran de vetllar per la seva seguretat. No es pot córrer durant el trajecte. 

Els menors no han de passar al davant de la persona que se situarà al capdavant i que farà el guiatge de l’itinerari. 

Vetlleu-ho, si us plau. 

Material necessari (què cal portar): 

Menjar: Cal portar l’esmorzar (esmorzarem en arribar a Gavà; hi ha un forn i diversos bars). Cal portar el dinar 

(dinarem a la placeta del Sitjar, a l’ermita de Bruguers).  

Aigua: Porteu aigua de casa. També en podeu comprar a Gavà o agafar-ne a la font de la plaça Major, a Gavà (només 

l’Opció General). A Bruguers, on dinarem, hi ha un bar restaurant on es pot comprar aigua i altres begudes. 

Roba d’abric: Porteu les 3 capes: 1ª capa tipus samarreta GMeF, 2ª capa tipus folre polar, jersei o jaqueta tèrmica, i 

3ª capa, tipus anorac que pari el vent i la pluja. També convé portar gorro i guants per si fa fred. No us deixeu el buf 

del GMeF! Segur que us farà servei. 

Calçat adequat: Botes de muntanya de canya mitjana o alta per protegir bé el peu i el turmell. 

Documentació: Targeta federativa, document d’identitat, targeta sanitària, etc. 

Descripció de l’itinerari: 

Itinerari revisat sobre el terreny els dies 16 d’octubre i 6 de novembre de 2016. 
Els horaris estan calculats sense parades. 

Estació Renfe de Gavà. Sortim de l’estació i enfilem tot recte la rambla de Salvador Lluch. A mà dreta veiem les 

oficines de l’empresa Roca i també el local de la Unió Muntanyenca Eramprunyà. De seguida arribem a 

l’encreuament amb la carretera de la Santa Creu de Calafell. 

Esmorzarem a la cruïlla de la carretera i la rambla (hi ha bancs per seure, un forn i alguns bars). En aquest punt se 

separen l’Opció General i l’Opció Menuts, que es retrobaran més endavant. 

Opció Menuts: 

L’Opció Menuts és més curta que l’Opció General. S’inicia prop del barri de Can Tries, als afores del nucli urbà de Gavà. Per 

arribar-hi, ens hi desplacem amb un dels autobusos de línia que surten de la carretera de la Santa Creu de Calafell, molt a 

prop d’on esmorzem. Hi ha 2 opcions. Opció 1: A les 9.24 surt l’autobús Ga1 de la parada situada a la banda de mar (ens 

trasllada fins a prop del barri de Can Tries; cal baixar a la 6a parada Rbla. Pompeu Fabra/c. Joan I; val 2,15€). Opció 2: 

Autobusos L80 o L81 de la parada situada a la banda de muntanya (cal confirmar horaris in situ; ens traslladen tots dos fins 

al barri de Can Tries, que és final de trajecte). 

Si fem l’opció 1 (línia Ga1), iniciem l’excursió a la cantonada entre la rambla Pompeu Fabra i c. Joan I: 

0.00 Cruïlla entre l’avinguda de Pompeu Fabra i el carrer de Joan I. Prenem el carrer de Can Tries i passem pel costat del 

Casal de la Gent Gran de Can Tintorer. Avancem per un carrer, amb un bosc de pins a l’esquerra i edificis d’habitatges a la 

dreta. Entrem al barri de Can Tries pel carrer del riu Anoia. 

0.09 Al final del carrer del riu Anoia trobem una tanca metàl·lica. Anem a mà esquerra fins a un parc infantil, on prenem 

un camí que baixa fins a la riera. A partir d’aquí, cal seguir l’Opció General (minut 0.42). 

Si fem l’opció 2 (línies L80 o L81) iniciem l’excursió al c. de la Riera de Sant Llorenç, molt a prop del barri de Can Tries: 

0.00 Barri de Can Tries. Cal seguir l’Opció General (minut 0.37). 



 
Opció General: 

0.00 Iniciem l’excursió a la cruïlla entre la ctra. de la Santa Creu de Calafell i la rambla. Pugem per la rambla de 

Joaquim Vayreda.  

0.04 Pl. de Josep Tarradellas, situada en un eixamplament de la rambla de Joaquim Vayreda, que a partir d’aquí 

canvia de nom. A la placeta hi ha un monument a la memòria de les víctimes del setge de Barcelona de 1714 per 

defensar les llibertats de Catalunya, obra de l’artista vilanoví Cuenca Iturat. En aquest punt, deixem la rambla i girem 

a mà esquerra pel carrer dels Màrtirs del Setge de 1714 (antic Carrer Nou). 

0.07 Plaça Major, situada a ple nucli antic de Gavà, on hi ha la Casa Gran (antiga masia reformada al s. XIX), el Nou 

Mercat del Centre i una font de l’any 1873. Continuem pel carrer de Salvador Lluch. 

0.10 Parc Municipal Torre Lluc. El parc és a la nostra dreta. Davant 

mateix, veiem la Torre Lluc, un edifici senyorial del segle XVIII, que avui 

és un museu. Continuem per la plaça de Dolors Clua. Al capdamunt, 

anem a mà esquerra pel carrer de Sant Josep. Poc més enllà, a mà dreta 

pel carrer de Sant Isidre. Passem pel costat de l’escola Eramprunyà. 

0.16 Plaça de Catalunya (0,9 km), presidida per un brollador. Girem a 

l’esquerra (deixem el brollador a la nostra dreta) i travessem diversos 

passos de vianants. Travessem l’avinguda Eramprunyà i pugem pel 

carrer de Jaume I. A l’esquerra hi ha el Parc Arqueològic Mines de Gavà 

i a la dreta l’Institut de Batxillerat de Bruguers. 

0.22 Trencall de carrers. Anem a mà esquerra per l’avinguda de Pompeu Fabra (a mà esquerra, a un nivell superior, 

queda la plaça de la Mineria i una font). Caminem per la banda dreta del carrer, que té una barana. Anem alçats 

sobre una trama urbana situada a un nivell inferior, a la nostra dreta. Gairebé al final de la barana (a l’alçada del 

núm. 123 del carrer), baixem per unes escales, a mà dreta, i continuem pel carrer d’Enric Granados. 

0.32 Rotonda situada a l’extrem de la trama urbana de Gavà (1,8 km). Anem 

a mà esquerra i travessem el carrer de Joan I. REAGRUPAMENT. Trobem una 

senyalització vertical del camí de Gavà a la font de Ferro i Bruguers. També hi 

ha un plafó amb un mapa de senders. Continuem pel carrer de la Riera de 

Sant Llorenç i passem a tocar de les instal·lacions d’un centre escolar i de 

diversos edificis d’habitatges. 

0.37 Barri de Can Tries, de cases baixes i modestes, que ens queden a 

l’esquerra. Continuem recte i a l’extrem del barri deixem el carrer de l’Ebre a 

la nostra esquerra i continuem per un camí de terra, entre les cases i una riera. A la nostra esquerra hi ha un parc 

infantil. Un camí ens baixa a la llera de la riera. 

0.42 Riera de Sant Llorenç (2,4 km). Seguim la llera de la riereta a mà esquerra (si hi baixa aigua o està enfangada, 

prendrem un camí alternatiu). Aviat passem per entre unes bigues de ferro que han estat clavades verticalment al 

mig de la riera i sortim a una pista ampla, que seguim a mà dreta, pel costat d’un gran roure. Deixem un camí, a mà 

dreta, que puja. El nostre, va guanyant alçada suaument.  

0.49 Esplanada presidida per un garrofer i alguns pins. Hi ha diversos camins. Prenem el de l’esquerra, que baixa i fa 

un revolt prop de la riera. Passem una cadena que barra el pas dels vehicles i tot seguit travessem la riereta per un 

indret obac amb roures, alzines i pins. Anem pujant. Deixem la porta d’una 

finca a l’esquerra. La llera del torrentet és a la nostra dreta. El camí es va 

enfilant de valent. 

0.57 Can Roig (3,4 km). REAGRUPAMENT. Masia molt antiga, esmentada al 

s. XVI. A la façana que veiem, la de llevant, té un rellotge de sol i uns 

contraforts. Està construïda amb els gresos i conglomerats vermells de la 

zona. Continuem pel camí carreter, ja més planer. Poc més enllà, trobem un 



trencall (pal de fusta) i prenem el sender de la dreta, que passa per l’interior d’un túnel de vegetació (roures, alzines, 

pins, galzeran, llentiscle, carç, molses, heura). Sortim a una pista que seguim a mà dreta. 

1.02 Ermita de la Mare de Déu de la Salut i masia de Ca n’Amat. Primer trobem l’ermita, situada en una raconada 

solitària i obaga. Té un campanar d’espadanya, de to 

vermellós com tot l’edifici, i un parell de xiprers a la vora. 

Anem fins a la  masia de ca n’Amat, que és poc més enllà. A 

la façana principal (que no veiem) hi ha un rellotge de sol i 

esgrafiats amb elements geomètrics. A la llinda de la porta 

d'entrada es pot llegir la inscripció "Joan Amat i Ros, 1741". 

Travessem el recinte, deixant els edificis a la nostra dreta, i 

continuem per un camí ample i pujador, pel costat d’una 

pista de tennis. Més amunt, deixem un gran dipòsit d’aigua 

cobert, a mà dreta, i poc més enllà, un camí, a mà esquerra, 

amb un indicador vertical. Anem guanyant alçada per la 

pista. Una estona més tard, deixem a mà esquerra un corriol que va fins a la propera font de Ferro, d’aigua no 

potable. 

1.10 Trencall (4,2 km). Per la dreta se’ns ajunta un camí (GR 92) que ve de Sant Climent de Llobregat i Sant Vicenç 

dels Horts. Nosaltres continuem per la pista ampla i pujadora que seguíem. A partir d’aquest punt, trobarem senyals 

de GR fins a l’ermita de Bruguers. Quan el camí planeja, veiem davant nostre, en un esperó vermellós, les restes del 

castell d’Eramprunyà. El paisatge s’obre i a la nostra dreta apreciem el fondal profund de la riera de Sant Llorenç. El 

camí s’endinsa novament en el bosc i puja suaument per un alzinar obac. 

1.19 Trencall en un revolt de la pista (4,8 km). REAGRUPAMENT. Hi ha un indicador vertical. Deixem el camí ample i 

prenem un sender (GR) a l’esquerra, que s’introdueix en un fondal ombrejat i frescal. El corriol va pujant pel costat 

d’un torrentet. Aviat deixem a la nostra dreta la font de la Salamandra (també dita del Sagrat Cor o del Miracle), 

situada al costat de la riereta i a l’interior d’una caseta d’obra que té un Crist representat en unes rajoles i alguns 

exvots. Un rètol avisa que l’aigua no és potable. Continuem amunt pel sender, que és força pedregós i es va fent més 

dret a mesura que pugem. Al cap d’una estona, sortim a un camí encimentat, que seguim a mà dreta, seguint els 

senyals de GR. 

1.33 Carretera de Gavà a Begues. Sense travessar-la, anem a mà dreta, per la vora de l’antic restaurant abandonat 

L’Escala de Brugués. Poc més enllà, travessem la carretera. Atenció amb el trànsit! 

1.35 Placeta sota l’absis de l’ermita de Bruguers (5,4 km). Accedim a l’ermita per 

unes escales que hi ha a la placeta. Passem a tocar de l’absis, fet de carreus 

rogencs de la zona, i continuem per la paret lateral nord de l’església. Sortim a la 

placeta del Sitjar, on s’obre la portalada principal de l’església, amb un gran roure i 

una creu de pedra també rogenca, i on el dilluns de Pasqua es celebra un aplec 

amb balls tradicionals. REAGRUPAMENT. Des de la placeta, hi ha una bona 

panoràmica sobre la plana del Llobregat i la línia marítima. Per la banda sudest, 

prenem el camí del Castell (GR). Passem per entre un caos de blocs de roca 

vermellosos. 

1.37 Roca Foradada. Es tracta d’un espectacular pont de roca. L’arc de pedra fa un 

semicercle molt estètic i prim. Per un lateral es pot accedir a la part superior de la 

roca, que és un mirador excel·lent sobre els estreps del massís de Garraf, la plana 

del Llobregat i el mar. Continuem pel camí. Sobre nostre, a mà dreta, hi ha unes 

coves. El sender va fent ziga-zagues, guanyant alçada, sempre de cara amunt. 

1.48 Esplanada situada sota el turó del castell, que ja veiem a prop. Continuem pel sender, amb una bona 

panoràmica cap al puig de les Agulles, la Morella i els fondals del massís de Garraf que baixen cap a la vall de la 

Sentiu. Més amunt, el sender fa un flanqueig per sota la muralla, cap al sud. Acabem sortint a una pista. El GR se’n 

va cap a l’esquerra, però nosaltres anem a mà dreta, de cara amunt, fins a la porta del recinte del castell, que està 

envoltat per una tanca metàl·lica. Travessada la porta, acabem de pujar fins al cim del turó. 



 

2.00 Ermita de Sant Miquel i restes del castell d’Eramprunyà (402 m) (6,4 km). Un cop visitat el castell, refem la 

baixada seguint el sender GR per on hem pujat. 

2.20 Placeta del Sitjar (7,4 km).  

Dinem a la placeta del Sitjar. Unes escales baixen fins a la terrassa d’un bar-restaurant. S’hi poden comprar begudes. 

2.20 Placeta del Sitjar (7,4 km). Situats de cara a l’entrada de l’ermita, anem a 

mà dreta (SE) i baixem per unes escales que ens duen a la terrassa d’un bar 

restaurant. Continuem baixant per unes altres escales fins a un aparcament, 

que travessem en diagonal cap a la dreta. De seguida, passem per sobre una 

petita rasa i prenem un sender força dret (compte amb les relliscades!) encarat 

cap al sud. Anem baixant per un bosc d’alzines molt obac, amb magnífics peus 

d’arboç. Poc més avall, el pendent se suavitza i caminem prop d’un petit 

torrent. 

2.27 Camí de Can Mas. Sortim en un revolt d’aquest camí ample. 

REAGRUPAMENT. Prenem el camí a mà esquerra. Aviat se’ns ajunta un camí per 

la dreta, que puja del torrent de les Comes. Continuem recte, per la pista ampla, 

que puja. Passem pel costat de can Mas, una antiga masia amb diversos cossos 

de diferents èpoques i un rellotge de sol a la façana. Continuem per la pista, en 

suau descens. Més enllà, fem un revolt pujador cap a l’esquerra. 

2.40 Carretera de Gavà a Begues (8,4 km). L’hem de seguir a mà esquerra, per 

un voral de terra i herba. Al cap d’uns 50 metres, cal travessar-la (compte amb el trànsit!) i seguir per una entrada 

ampla de camí, on trobem una pista transversal. REAGRUPAMENT. Seguim aquesta pista ampla i carenera cap a la 

dreta. Aviat fem un descens suau i passem a tocar d’un gran dipòsit i un transformador elèctric. Darrere nostre 

podem veure el castell d’Eramprunyà, dalt del seu esperó vermellós. Caminem per la pista una bona estona, per un 

bosc de pi blanc amb sotabosc de carç, llentiscle, estepa blanca i algunes alzines esparses. La pista fa un descens més 

fort. Quan el descens se suavitza, passem per sota de dues línies elèctriques d’alta tensió. que travessen la carena 

transversalment. Deixem camins a dreta i esquerra i continuem per la pista, que ara fa un descens per una clotada 

obaga de bosc i després s’enfila pel llom d’una carena. 

3.03 Cim de les Ferreres (139 m) (10 km). REAGRUPAMENT. La pista assoleix la cota més alta i torna a baixar. S’obre 

el panorama sobre el pla del Llobregat, l’aeroport del Prat i la ciutat de Gavà. Continuem pel camí, ara força 

baixador. 

3.08 Carrer urbanitzat. Sense tocar l’asfalt, prenem un sender baixador, pel costat d’una tanca metàl·lica. Més avall, 

continuem arran de la tanca d’un dipòsit. 

3.12 Nucli urbà de Gavà. Hi ha una rotonda. Anem a mà dreta per travessar el carrer de Pompeu Fabra per un pas de 

vianants i, tot seguit, travessem el carrer de Joan I i el seguim avall. Aviat, girem a mà esquerra per l’avinguda 

d’Eramprunyà, que no deixarem fins a la plaça de 

Catalunya. 

3.21 Plaça de Catalunya. L’envoltem per la dreta. 

Deixem a mà dreta el carrer de Sant Isidre, per on hem 

pujat aquest matí, i girem a la propera cantonada, a mà 

dreta, per l’avinguda d’Eramprunyà. Passem pel davant 

del Col·legi Eramprunyà i continuem avall per la plaça 

de Josep M. Batista i Roca i les rambles de Maria Casas, 

de Joaquim Vayreda i de Salvador Lluch. 

3.34 Estació Renfe de Gavà (12,2 km), on donem per 

finalitzada l’excursió d’avui. 

  



 

Mapa de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTES: 
 

Aquesta activitat de muntanya està organitzada pel Grup de Muntanya en Família (GMeF) de l’Agrupació Excursionista Talaia i s’adreça als 
membres de l’entitat adscrits al GMeF. 
D’acord amb allò que marca la legislació per a les activitats esportives (1), tots els participants a les activitats del GMeF hauran de disposar de 
la llicència federativa de l’any en curs. 
Els infants i joves que participen en aquesta activitat de muntanya hauran d’anar a companyats dels seus pares o altres familiars que se’n faran 
responsables. 

 
(1) Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, i Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el 

Text únic de la Llei de l’esport. 


