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Gavà. 21 recorreguts per fer a peu, corrent i en BTT

10è recorregut
10è recorregut
Les mines de ferro de Gavà

Les mines de ferro de Gavà
Desnivell............... 180 m
Dificultat............... fàcil
Recorregut............ 7,800 km
Temps caminant.... 2 h
Ciclable................ 100%
Camins................. bons
temps altitud
(h:min) (m)

Ruta
(km)

0,000 Sortida: del davant del col·legi 0:00
Marcel·lí Moragas, al carrer de Joan I.

39

Pugem per la vorera fins a la rotonda, travessem el carrer de can Tries
i, just travessar, en un esperó de
roca que hi ha enfront, comença un
caminet amb forta pujada. Trepitgem el turó de les Ferreres.

90

0,100 Seguim pel camí i arribem en una 0:02
barana de protecció de carrer, al
costat d’uns blocs de pisos, que
ens queden a l’esquerra. En fer
aquests pisos es van trobar encara
algunes mines neolítiques abandonades, i alguns enterraments de fa
6.000 anys. Un d’ells tenia un tresor de collarets i eines excepcional,
que es pot veure al Museu de Gavà.

53

0,310 Trobem una cadena. Seguim enda- 0:05
vant.

75

0,500 Deixem la zona dels pisos i entrem 0:07
de ple dins del bosc, on ens trobem
amb una petita esplanada.

90

0,950 Creuament de camins. Seguim recte. 0.12

126

1,300 Creuem per sota d’una línia d’alta ten- 0:16
sió i, poc després, en creuem una altra.

146

1,500 Seguim fent camí fins a trobar a mà 0.19
dreta un pal de telèfon amb un cable de tensió protegit amb un tub de
plàstic de color vermell. Fem un gir
a la dreta i seguim.

147
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1,600 Trobem un camí a la dreta, que no 0:22
hem de seguir. Continuem recte.

148

1,750 Travessem un tallafocs obert sota 0:24
una petita línia de mitja tensió.
1,800 Enfront nostre tenim un revolt amb 0:25
dos camins. Seguim pel de la dreta.
2,000 A la dreta, i de biaix, surt un camí 0:29
que no agafem. Continuem recte.
2,200 Ens trobem un altre camí a mà dreta 0:31
que tampoc agafem. Ens portaria a
unes explotacions mineres abandonades que poden datar-se a mitjan
segle XIX, quan se n’extreia el ferro
que alimentava una fundició siderúrgica situada a Sants, a Barcelona.

120

2,350 Creuem el torrent del Fangar. A mà 0:34
dreta hi ha la font de l’Avellanosa.

108

2,750 Trobem la pista que ve de ca n’Amat. 0:46
Girem a l’esquerra.

139

2,780 Deixem la pista i agafem el camí es- 0:47
biaixat que s’enfila a mà dreta, fent
gairebé un gir de 180 graus.
2,970 Creuem una línia d’alta tensió. El 0:49
camí fa un gir a l’esquerra.
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3,590 S’obre una petita esplanadeta. Ens 0:55
trobem al davant d’una mina amortitzada convertida en habitacle. Aquí
feia vida el guarda quan funcionaven
les mines, a inici i mitjan segle XX.
3,700 Les mines de ferro queden a la nos- 0:58
tra esquerra, i a uns 6 metres per
sota del nostre nivell. La distància
que ens en separa és d’uns 30 metres. Hi podem baixar, tot i que cal
anar amb molt de compte. Cal portar una lot per veure-s’hi.
Les mines tenen una estructura en
dos nivells. A l’inferior, al final de
tot, encara hi ha restes dels rails i
travesses per on corrien les vagonetes. Aquesta galeria desemboca en
un abocador d’escòries. Més enllà
s’aprecia la tremuja on anaven a parar els rails. Les vagonetes plenes
hi abocaven el contingut, que era
carregat en carros situats al camí
de ca n’Amat, en una cota inferior.
Abocador d’escòries i tremuja.
Foto: J. Campmany

3,100 Creuem una altra vegada la línia 0:51
d’alta tensió i seguim caminant. A
la dreta s’aprecien les ruïnes d’una
caseta, que marca l’entrada a la
zona de les mines de ferro.
3,370 Hem de girar a la dreta, de biaix.

Boques de la mina de ferro.
Foto: l’autor
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5,700 Passem pel davant de can Roig, que 1:31
queda a l’esquerra. El mas pren el nom
dels propietaris als segles XVII i XVIII.

És remarcable la boca del túnel inferior, plena de vegetació. Es conserven els plànols d’aquest túnel, obert
als anys quaranta del segle XX. Un
cop hem vist la mina, tornem al camí.
3,800 Al cap de pocs metres, el camí co- 1:02
mença a baixar, fins a desembocar
en un altre un xic més ample. Seguim el nou camí girant a l’esquerra.
4,200 Davant nostre se’ns presenta una 1:08
baixada curta però amb un fort desnivell. Hem de seguir a l’esquerra
amb biaix, i oblidar-nos de la baixada.
4,750 Tornem a trobar un altre camí es- 1:14
biaixat. Seguim per l’esquerra.
4,800 A la dreta trobem un baixador un xic 1:15
delicat però curt. Superats els primers metres, cal girar a l’esquerra i, a
quatre passes, trobem la font del Ferro. L’aigua té un característic regust
de ferro, que prové del seu pas per
les vetes ferroses de la muntanya.
4,930 Agafem un caminet que surt davant 1:18
de la font fins a desembocar en una
pista ampla que va en direcció a ca
n’Amat. Hem de girar a la dreta.
4,990 Seguim per la pista ampla, que és 1:19
el GR-92. Veurem un caminet esbiaixat a mà dreta que no agafarem.
5,180 Cadena; seguim endavant.
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1:22

5,850 Continuem per un camí ample i que 1:33
fa una baixada molt pronunciada, i
creuem la riera de Sant Llorenç.

114

6,100 Pista amb biaix a l’esquerra, que no 1:37
agafem.
6,300 Entrem dins la llera de la riera, i la 1:40
seguim una estona.
6,590 Deixem la llera i girem a la dreta.

121

1:44

6,700 Estem entrant al barri de can Tries. 1:45
Seguim fent un gir a l’esquerra pel
carrer del Riu Llobregat
6,750 Al final del carrer girem a l’esquerra. 1:47

50

7,050 Al cap de pocs moments fem un al- 1:51
tre gir a la dreta i poc després tornem a girar a la dreta, per seguir pel
carrer del Riu Fluvià.
7,100 Tornem a girar a la dreta per agafar
el carrer o la carretera de can Tries.
7,200 Arribem a una rotonda. No l’hem de 1:53
travessar, sinó que hem de seguir
per la vorera i girar a l’esquerra.
7,650 Baixem pel carrer de Joan I fins arri- 2:00
bar al col·legi Marcel·lí Moragas,
punt de sortida i final d’aquest iti2:02
7,800 nerari.

5,400 Arribem a la colònia d’estiueig de ca 1:25
n’Amat, conjunt d’una masia i un parell de cases d’apartaments, de clar
regust noucentista. Tirem a la dreta.
5,500 Capella de la Mare de Déu de la Salut. 1:27
5,570 Ens trobem amb un altre camí es- 1:28
biaixat al davant nostre. L’hem de seguir. Per tant, deixem la pista i el GR92. Seguim pel camí de l’esquerra.
5,600 El camí s’entronca amb un altre de 1:29
bastant més ample. En aquest punt
girem a l’esquerra i el seguim.
94

Cases de la colònia Amat.
Foto: l’autor
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