Miquel Sans Fontanet

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

14è recorregut
14è recorregut
Pel romànic gavanenc

Pel romànic gavanenc
Desnivell............... 160 m
Dificultat............... fàcil, però forta pujada inicial
Recorregut............ 7,320 km
Temps caminant.... 2 h 30 min
Ciclable................ 85% (no recomanable, ja que tota la
pujada al castell es fa carregant la bici)
Camins................. senders i pista
Ruta
(km)

temps altitud
(h:min) (m)

0,000 Sortida: plaça de l’ermita de Bru- 0:00
guers. Cal preveure que l’arribada
serà en un altre lloc. L’ermita està
conformada per dues parts diferenciades. L’absis és romànic, del segle
XIII, i formava part d’un petit oratori
de camí. La façana i la nau corresponen a una ampliació de principis del
segle XVI, inaugurada el 15 de juny
de 1509. L’absis romànic té part
de les típiques decoracions llombardes, però manca d’arcuacions.
Possiblement van ser eliminades
durant la reforma del segle XVI, ja
que està documentat que durant les
obres va caure la volta de l’ermita.

Absis romànic de l’ermita
de Bruguers. Foto: l’autor
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Cal seguir per un camí de terra vermellosa que surt just a la plaça, indicat amb un senyal vermell i blanc,
que és el GR-92. Al cap de pocs moments i a la nostra esquerra, ens
trobem amb la roca Foradada.
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Arqueria romànica del castell
d’Eramprunyà. Foto: J. Campmany

0,100 Curiosa roca amb un forat natural de 0:02
dimensions bastant considerables,
produït per l’erosió. Uns metres
més amunt i seguint el camí, observem d’altres roques també amb
capritxosos forats: són els tafone.
Aquí, el camí comença a enfilar-se
amb un fort pendent, i passa pel mig
d’arboços i alzines. Arribem en un
replà, gairebé als peus del castell.
0,600 Aquí, sota una petita pineda, podem 0:09
fer un respir; des d’aquest replà i
en direcció oest surt un corriol no
gaire fressat que en pocs moments
ens portaria a les ruïnes de l’antiga
ermita pre-romànica de Bruguers.
Per un baixador molt aeri i perillós
podríem accedir a la petita cova de
la Mare de Déu (vegeu l’itinerari 9).
Seguim recte pel GR-92 (hi ha indicadors verds de ferro). Al cap de poc, i
amb pendent bastant acusada, ens
trobem al castell d’Eramprunyà i er-

La capella de Sant Miquel d’Eramprunyà,
amb elements romànics. Foto: l’autor
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mita de Sant Miquel. Per entrar-hi cal
deixar el GR-92 i fent un gir a la dreta. Al cap de pocs passos arribem
a l’entrada del recinte. S’hi fan visites guiades el segon diumenge de
cada mes, amb sortida de l’ermita
de Bruguers a les 10.00 h del matí.
0,850 L’ermita de Sant Miquel conserva 0:25
restes romàniques, i dins del recinte sobirà del castell hom pot veure
encara arcs i parets d’aquest estil
arquitectònic. Aquí, per Sant Miquel,
cada any s’hi fa un aplec. Val la
pena visitar-lo per gaudir de la dilatada panoràmica que ens ofereix,
des de la plana del Llobregat, fins a
Collserola, Sant Ramon, la Morella,
les Agulles... En dies clars, s’hi divisen els Pirineus. Retornem al camí.
Situats de nou al GR-92 continuem
amb lleugera baixada per terra vermellosa. Aquí comença el camí que
ens porta a la Sentiu. Al cap de poca
estona, i a la dreta, observem unes
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4,320 No veurem gran cosa del mas, molt 1:43
malmès. Girem a la dreta i seguim
per la pista. Als pocs minuts creuem
la riera de la Sentiu. Seguim recte
per una pista ben fresada. A cap de
poc, passem pel costat de la masia
de can Pardal. Encara que no s’hi habita es conserva en força bon estat.
4,700 A pocs metres hi ha la masia de can 1:50
Vinyes.
Fals dólmen d’Eramprunyà.
Foto: l’autor.
curioses pedres en forma de dolmen. Però no ho són; simplement
han quedat així a causa de l’erosió.
1,100 Més endavant, trobem un camí que 0:40
es desvia a la dreta i que no seguirem. Seguim el GR-92. Al cap de poc,
però, quan el GR-92 s’endinsa en un
bosquet, el deixem i seguim la pista.
1,660 Amb una baixada suau arribem a can 0:49
Bassoles, mas de muntanya derruït.
2,160 Als pocs metres de passar la ma- 0:58
sia la pista esdevé un camí. Anirem
trobant senyals pintats de color groc
gira-sol fins arribar a baix a la vall.
Passem per un pont, que creua el
torrent de les Canyes Bordes.
3,820 Si es baixa al torrent, als maons de 1:33
la volta s’observen unes curioses petjades produïdes per alguna bestiola
(vegeu la pàgina 115). Seguim el
camí i obsevem de tant en tant restes de barana de pedra que encara
es conserven. No oblidem que, tot i
l’aspecte medieval, aquest camí fou
fet de bell nou l’any 1902. Seguim en
baixada pel camí i passem pel costat d’una glorieta molt degradada.
4,020 Als pocs minuts d’haver passat la 1:37
glorieta, i amb una forta baixada,
arribem a can Flocant.
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5,000 La masia estava habitada fins no 1:56
fa gaire. A poca distància ja observem can Dardena. Som al centre de
la vall de la Sentiu. Can Dardena,
abans torre de la Sentiu, era una petita fortificació medieval que, en època del romànic, dominava la vall. La
torre es documenta al segle XII, i encara s’aguanta en un angle del mas.
5,370 Seguim per la pista i a l’esquerra, 2:03
abans de travessar el torrent, hi ha
unes alzines frondoses. Al cap de
poc, un cop travessat el torrent de
la Sentiu, veiem la bassa alimentada per una canonada. L’any 2003 el
Grup Ecologista Quercus va restaurar aquest emblemàtic indret. Tot i
la manca de garanties sanitàries,
l’aigua que raja és de mina.
5,780 Trobem una cadena que barra el pas. 2:11
6,200 Passem pel costat del Molí, mas 2:19
encara habitat. Arribem a l’avinguda
de la Sentiu, i baixem per la vorera
amb xalets a banda i banda, fins a
la carretera de la Sentiu.
7,010 Fem un gir a l’esquerra en direcció 2:29
a Gavà, i amb molt de compte travessem la carretera i agafem un
caminet que la segueix en paral·lel,
fins que al cap de molt poca estona
la tornem a travessar per situar-nos
prop de la masia de can Llong, avui
convertida en restaurant. Al costat
hi ha l’àrea de lleure de la Sentiu,
7,320 principi i final del recorregut.
2:35
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