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Desnivell...............
Difi cultat...............

Recorregut............
Temps caminant....
Ciclable................

Camins.................

9è recorregut

Pujada al castell d’Eramprunyà

350 m
mitjana. Molta precaució si es baixa a 
la cova sota l’antiga ermita
9,800 km
3 h 23 min
no és recomanable, ja que hi ha trams 
atrinxerats i amb forts pendents
pistes i senders

9è recorregut

Pujada al castell d’Eramprunyà

Sortida: a la rotonda de l’avinguda 
de la Riera de Sant Llorenç amb el 
carrer de Joan I.

Pugem pel carrer de Joan I fi ns aga-
far el camí de can Tries. En aquest 
punt girem a la dreta.

Estem al costat de les primeres ca-
ses del barri de can Tries, i seguim 
pel carrer del riu Anoia.

Seguim per carrer del riu Ebre.

Seguim per aquest carrer. Al cap de  
poca estona, girem a la dreta.

Seguim de baixada fi ns que, al 
davant nostre, hi ha una porta 
metàl·lica que du a una granja 
d’aviram. A pocs metres de la porta, 
hem de fer un gir a la dreta, i conti-
nuar fi ns entrar a la llera de la riera 
de Sant Llorenç. Aquí hem de fer un 
gir a l’esquerra.

Seguim per dins de la llera, a esto-
nes, i en d’altres moments pel cos-
tat. Anem trobant camins a banda 
i banda que no seguim. Arribem a 
una cruïlla. Seguim a mà esquerra.

Arriba un moment que perdem de 
vista la riera, i comença una pujada 
curta però forta. Al costat dret, al 
mig de la pujada, hi ha la masia de 
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can Roig. Acabem la pujada i con-
tinuem recte sense deixar el camí.

Girem a la dreta per un camí no tan 
ample com el precedent.

Desemboquem al cap de pocs mo-
ments a la pista de ca n’Amat, amb 
biaix, que tenim a l’esquerra.

Gairebé immediatament passem per 
davant de l’ermita de la Salut, i poc 
després pel mig de la colònia Amat.

Seguim per una pista ampla. Sense 
deixar-la, trobem una cadena que bar-
ra el pas als vehicles, amb un senyal 
pintat en un dels pilonets que indica 
que estem sobre el sender GR-92.

Seguim per una pista ampla i, al 
cap de poca estona, i a l’esquerra, 
hi desemboca un senderó que va di-
recte a la font del Ferro (a uns 50 
m). Nosaltres seguim per la pista.

Petita esplanada amb un piló de 
fusta a la nostra esquerra, que 
assenyala el GR-92. Deixem la pis-
ta i continuem pel GR-92, girant a 
l’esquerra.

El camí estret i ple de vegetació co-
mença a pujar. Al cap de poc, a la 
nostra dreta i a uns tres metres per 
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sota del nostre nivell hi ha la font de 
la Salamandra o de can Ramoneda. 
Hi ha un camí que hi baixa, però no 
el seguim.

Seguim pel caminet estret, de vega-
des molt empinat. A la dreta hi ha 
un parc infantil abandonat.

Hem de remuntar una pujada curta, 
però considerable, fi ns a unes esca-
les de ciment. En trobar-les, girem a 
la dreta (seguim pel GR-92). Al cap 
de poc, passem pel costat de l’antic 
restaurant de les Fonts de Brugués, 
i trobem al davant la carretera que 
va de Gavà a Begues.

Creuem la carretera amb molt de 
compte i, un cop a l’altra banda, gi-
rem a la dreta. Continuem uns me-
tres i passem pel costat d’una oli-
vera voltada d’un marge. Al davant 
tenim l’ermita de Brugués, amb un 
absis romànic del segle XIII i una por-
talada gòtico-renaixentista d’inicis 
del segle XVI. Remuntant una pujada 
curta arribem a la plaça del davant, 
on hi ha un roure enorme i una creu 
de terme gòtica. En aquesta ermita, 
originalment un oratori de camí de-
dicat a Santa Maria Magdalena, s’hi 
va entronitzar, l’any 1509, la imat-
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Capella de la 
Mare de Déu de la Salut, Foto: l’autor

Can Roig
Foto: l’autor
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ge de la Mare de Déu de Bruguers, 
procedent d’una altra ermita original 
que havia quedat destruïda. La imat-
ge de la Mare de Déu de Bruguers 
que s’hi venera és gòtica, i fou en-
carregada pel senyor d’Eramprunyà, 
el poeta Jaume Marc II, l’any 1387.

Seguim pel GR-92 assenyalat amb 
pilonets marcats amb els colors 
blanc i vermell, amb una  pujada bas-
tant acusada i de vegades atrinxe-
rada. No s’hi val a desanimar-se, 
perquè en un quart d’hora s’arriba 
al castell. En passar per l’ermita de 
Bruguers, hem entrat dins l’àmbit 
de l’Espai Natural del Garraf. Al cap 
de poca estona d’haver començat la 
pujada, trobem a la nostra esquerra  
la roca Foradada.

Seguim pujant amb esforç, fi ns arri-
bar a una esplanada amb pins, gai-
rebé als peus del castell.

Seguim pujant i bufant acompanyats 
dels senyals del GR-92, resseguint 
per fora el mur més exterior del cas-
tell, fi ns que el camí vol començar 
a baixar, just quan enllaça amb una 
pista ampla. En aquest punt trobrem 
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un pilonet verd, i aquí hem de girar a 
la dreta, cap al castell, abandonant 
per tant el sender GR-92.

El recinte del castell està tancat al 
públic per evitar-ne la degradació, 
però el segon diumenge de cada 
mes s’hi fan visites guiades gra-
tuïtes, gràcies a la col·laboració 
dels voluntaris de la Unió Munta-
nyenca Eramprunyà. Si aprofi tem un 
d’aquests diumenges, podem pe-
netrar al recinte del castell i veure 
la capella de Sant Miquel, dins del 
recinte jussà. Aquesta capella es 
documenta que existia ja l’any 966, 
i hi ha sòlids indicis que el castell 
fou fundat pel comte Sunyer, fi ll petit 
de Guifré el Pilós.

1:30 377

El roure i la creu de Bruguers.
Foto: J. Campmany

La Foradada i la roca del
Migdia. Foto: l’autor

Capella de Sant Miquel d’Eramprunyà, les 
Agulles i la Desfeta. Foto: l’autor
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Aprofi tant aquestes visites guiades, 
podem fer el xafarder i voltar tot el 
recinte, entrar dins de la capella i 
recórrer el que queda de les depen-
dències del recinte sobirà del cas-
tell. Des d’aquí es gaudeix d’una 
magnífi ca vista sobre el delta del 
Llobregat i Barcelona. Un cop satis-
fets, sortim del castell i tornem al 
GR-92 pel mateix lloc on hem vingut, 
tot fent un gir a l’esquerra.

Anem baixant amb precaució fi ns a 
la placeta dels pins. D’aquesta pla-
ceta, baixant a mà dreta, en direcció 
220 sud-oest, surt un caminet per 
anar a l’antiga ermita de Bruguers i 
a la cova de la Mare de Déu. 

El caminet discorre enmig de llentis-
cle, alzinar i algun arboç. De vegades 
es fa perdedor, però cal seguir gai-
rebé arran de cingle. En un no res, 
veurem ja les restes de l’antiga ermi-
ta. Aquesta ermita, d’estil preromà-
nic, tenia l’absis quadrat, i estava 
coberta amb volta de canó. Ja es do-
cumenta a fi nals del segle XII, i fou 
engrandida gràcies a les deixes de 
Jaume Marc II, senyor d’Eramprunyà.

A uns 15 metres, passades les ruï-
nes, i a mà esquerra, hi ha un baixa-
dor molt pronunciat i perillós que amb 
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l’ajut d’arrels i branques ens perme-
trà arribar fi ns a la cova. Aquest via-
rany va ser arranjat l’any 2006 pels 
voluntaris de l’Agrupament Escolta i 
Guia Roca del Migdia de Gavà, però 
els elements atmosfèrics el mal-
meten contínuament. La cova és 
molt singular, i a l’interior presenta 
una textura semblant a la dels nius 
d’abelles: es tracta dels tafone, re-
sultat de l’erosió per vent de la roca 
de gres que conforma el cingle. Dins 
de la cova hi ha una reixeta i una 
imatge de plàstic de la Mare de Déu 
de Bruguers. Segons la llegenda, 
aquesta és la cova en què el pastor 
va trobar la imatge de la Mare de 
Déu de Bruguers. Després d’estar-
nos-hi una estona, retornem a la pla-
ceta dels pins pel mateix camí que 
hem seguit.

Anem baixant pel camí vermellós  
del GR-92 i, al cap d’una estona, i  
després de passar altra vegada pel 
costat de la roca Foradada, ens si-
tuem a la plaça de Bruguers.

Baixem fi ns a l’olivera i creuem la 
carretera.

Continuem pel marge de la carrete-
ra fi ns a trobar-nos, a mà esquerra, 
amb unes escales, que pugem. Tot  
seguit fem un gir a la dreta.
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El castell vist des de 
l’ermita vella. Foto: l’autor

Cova de la Mare de Déu.
Foto: J. Campmany
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Passem pel costat d’una zona ha-
bilitada per a petanca i entrem a la 
urbanització de Bruguers. Seguim 
pel carrer de can Mas fi ns a trobar-
nos amb la carretera de Gavà a Be-
gues. En aquest punt hem de girar 
a l’esquerra i continuar uns metres 
paral·lels a la carretera. A la canto-
nada del bloc d’apartaments, girem 
un altre cop a mà esquerra, seguint 
per un camí ample amb indicis 
d’haver estat l’antiga carretera.

Seguim per un camí força ample, i 
girem a l’esquerra.

Compte! A pocs metres hem de fer 
un gir a la dreta.

Hem de superar una petita pila 
d’extracció de terres, i hem de se-
guir per aquest camí. Al cap de poca 
estona, a l’esquerra, desemboca un 
camí que no agafarem; és el que va 
a les mines.

Seguim recte. Hem de tombar a la 
dreta i creuar per sota d’una línia 
d’alta tensió.

Al cap de pocs metres de creuar la 
línia i de biaix, ens trobarem amb 
una pista, que fa una lleugera puja-
da. La seguirem a mà dreta: és la 
pista que ve de ca n’Amat.
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En acabar la pujada i al davant nos-
tre, tenim dues cadenes que barren 
el pas als vehicles. Hem de conti-
nuar recte. Aquí comença el camí o 
drecera anomenat de la Canadenca, 
perquè fou obert per aquesta com-
panyia elèctrica a principis del se-
gle XX per estendre la primera línia 
d’alta tensió que creuava aquestes 
muntanyes.

Al cap de poca estona passem pel 
costat d’un dipòsit d’aigües, que 
deixem a l’esquerra.

Hem de seguir aquest camí sense 
deixar-lo per a res. A l’esquerra, al 
costat d’un pal de telèfon amb una  
protecció vermella, hi ha un altre 
camí.

No fem cas d’aquest camí, i seguim 
recte. Al cap de pocs moments 
creuem amb un camí que puja de 
les Ferreres i va cap a can Tries. Els 
deixem i seguim recte.

Petita era amb pins cremats. Arri-
bem a Gavà.

Cadena. Seguim recte pel camí 
paral·lel a la rambla de Pompeu 
Fabra, que tenim a la dreta, en una 
cota inferior.

Al cap de pocs minuts creuem el 
carrer de can Tries pel costat d’una 
rotonda que ens queda a la dreta.

Seguim recte i de baixada per la 
vorera esquerra del carrer de Joan 
I. A pocs metres, trobem el col·legi 
Marcel·lí  Moragas.

Rotonda de l’avinguda de la Riera de 
Sant Llorenç amb el carrer de Joan 
I, principi i fi nal d’aquest recorregut.  

2:40

2:46

2:53

3:02

3:07

3:11

3:14

3:20

3:22

3:23

185

182

133

48

Ca n’Amat.
Foto: l’autor






