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16è recorregut

El turó de ca n’Espinós
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3,615 km
1 h 10 min
100%
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16è recorregut

El turó de ca n’Espinós

Sortida: de l’aparcament del parc 
del Mil·lenni.

Prenem el camí encimentat que co-
mença al costat d’una font a la part 
dreta de l’aparcament, i puja lleuge-
rament. Al cap  de poc trobem el ca-
rrer de l’Argila, que baixa de Begues. 
Sense creuar-lo, girem a l’esquerra.

Continuem per la vorera fi ns a trobar 
un cartell indicador situat a l’altra 
banda. Just en aquest punt hem de 
girar a la dreta i creuar el carrer.

Seguim per un caminet estret fi ns a 
desembocar en una pista de terra 
vermellosa. A l’esquerra hi ha una 
cadena. Hem de girar a la dreta i se-
guir la pista.

La pista discorre enmig de pineda i 
llentiscle. Ens situem a la serra de 
Queralt. Seguim la pista, i al cap de 
poca estona en creuem una altra. 
Hem de seguir recte.

Creuem un tallafocs i una línia elèc-
trica.

A la dreta i a sota tenim el torrent 
Bergelit. Al cap de poca estona, des-
emboquem en un altre camí. Hem 
de girar a l’esquerra.

Tenim al davant el turó de ca 
n’Espinós. No és gaire alt, 121 m, 
però s’hi gaudeix d’una vista desta-
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cable. El camí es fa atrinxerat i es-
tret en algun punt. Seguim i passem 
just gairebé a tocar el cim, que que-
da a uns 70 m a la dreta. En aquest 
punt s’acaba la pujada.

Seguim pel camí vermellós, ara de 
baixada, i en breus moments tro-
bem al bell mig del camí una rampa 
de fusta per fer el salt amb bici. Hi 
passem pel costat.

El camí es divideix en dos. Seguim 
pel de la dreta.

En un moment, i a l’esquerra, passem 
a tocar les restes d’un forn de calç.

Seguim el camí que ens ha de dur a 
la llera d’una riera. Girem a la dreta 
i la seguim pel costat.

Desviament a l’esquerra, cap a un 
rètol indicatiu.

Trobem la pista ampla que forma 
part del sender PR-39. La seguim 
girant a l’esquerra.

Al cap de pocs metres creuem la 
riera de les Comes per damunt d’un 
pontet i, al cap de poca estona, en-
trem a l’àrea de lleure de la Sentiu.
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Travessem la zona fi ns a la carretera 
de Gavà a la Sentiu, que creuem.

Tot just creuar-la, baixem uns metres 
per agafar el camí que la segueix en 
paral·lel, girant a l’esquerra. Seguim 
en direcció a Gavà. El camí ens obli-
ga, per salvar una riera, a anar un  
tros pel costat de la carretera.

Al cap de poca estona creuem una 
pista, on hi ha un vell rètol indicant 
la direcció dels antics vivers Barri.

Tornem a agafar el camí paral·lel a 
la carretera.Creuem també una ram-
pa encimentada, que ve de la carre-
tera. Seguirem recte.

Estem molt a prop d’una rotonda, al 
costat del nou parc de bombers. Cal 
parar compte perquè abans d’arribar-
hi cal creuar la carretera i continuar 
per un camí que surt just enfront 
nostre, barrat per una cadena.

Tot just passada la cadena, ens hem  
de desviar a la dreta per un caminet 
no tan ample que segueix el carrer 
de l’Argila, i que ens du en un punt 
on girem a la dreta per travessar-lo.

A l’altra banda, trobem el camí enci-
mentat del parc del Mil·lenni. El se-
guim fi ns arribar a l’aparcament, punt 
de sortida i fi nal d’aquest itinerari.
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El turó de ca n’Espinós. 
Foto: l’autor

Parc del Mil·lenni. Foto: l’autor






