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  RUTA ERMITA D’ESPIELLS 
 

 
 
Distancia: 12,2 km       Horari: 2h 30 min / 3 h    Dificultat: fàcil 
Altura mínima: 107 m Altura màxima: 215 m Desnivell total: 350 m 

 
 S Sant Sadurní d’Anoia (barri de Vilarnau). El punt d’inici i final de la ruta és la rotonda on 

conflueix el carrer de les Flors amb el carrer Ginesta (parada Habitatges de Vilarnau del bus 
local). A prop de la rotonda hi ha llocs per aparcar. De la rotonda surt un camí de terra que 
hem d’agafar. Pal indicador seguir direcció a Cal Cardús PR-C-155. (Alt.175 m).  
 

 1 40 m. Al poc de començar trobarem una bifurcació i agafarem el camí de la dreta.  

 

 2 500 m. Trobem una bifurcació de tres camins i agafem el camí del mig. Terreny entre vinyes i 

pins.  
 

 3 1,3 km. Continuem rectes pel camí principal. Més endavant passarem pel marge d’una vinya. 

 

 4 1,5 km. El nostre camí desemboca en un camí més ample. Prenem el nou camí cap a la dreta. 

 

 5 2 km. El nostre camí desemboca en una pista molt ampla. Continuem la pista cap a l’esquerra. 

Baixem per la pista principal fins a trobar el riu. 
 

 A 2,8 km. Gual de can Catasús. Passera del riu Anoia. Aneu en compte. (Alt. 117 m). 

 

 6 2,9 km. Just passat el riu trobem una cruïlla important de camins. Pal indicador. Agafem el 

camí de la dreta en direcció al torrent de can Petit (el camí de l’esquerra ens portaria cap al 
caseriu de Can Catasús on hi ha un restaurant).  

 

 7 3,1 km. Cruïlla i pal indicador. Deixem la pista i agafem un caminet que surt a l’esquerra en 

direcció al torrent de can Petit i carretera d’Espiells. Bona pujada pel mig del bosc. 
 

 8 3,3 km. Cruïlla i pal indicador. Anem cap a la dreta. Continuem pujant. Un cop sortim del bosc 

passarem pel bell mig d’una vinya. 
 

 9 3,9 km. Cruïlla. Girem a l’esquerra. Estem envoltats de vinyes i camps de conreu.  

 

10 4,2 km. Cruïlla. Continuem rectes pel camí principal.  

 

11 4,3 km. Cruïlla. Continuem rectes pel camí principal.  

 

12 4,5 km. El nostre camí desemboca a la carretera BV-2247. Pal indicador. Seguir la carretera 

cap a la dreta durant 200 metres en direcció a Espiells. 
 

13 4,6 Km. Trobem un trencall amb una pista a mà esquerra i un camí a mà dreta. Continuem 

per la carretera.  
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14 4,7 km. Trobem un caminet a mà dreta. Deixem la carretera i agafem aquest caminet que pel 

mig d’una vinya i erms ens durà cap a l’escola de Viticultura. Passarem pel costat d’un 
hivernacle de l’escola que ens quedarà a la nostra dreta.  

 

 B 5,0 km. Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech. Centre educatiu fundat 

l’any 1987 i adscrit a l’Institut Català de la Vinya i el Vi. Un cop arribats a l’escola continuem 
pel camí que va pel darrere dels edificis. (Alt. 173 m). 

 

15 5,1 km. Cruïlla. deixem el camí principal i girem a l’esquerra per un camí que passa entre els 

edificis de l’escola fins a trobar la carretera que va cap a l’ermita d’Espiells. Seguir la carretera 
cap a la dreta.  

 

 C 5,3 km. A la dreta trobarem l’ermita preromànica de Sant Benet d’Espiells, del segle XI.  

Continuem pujant per la carretera fins arribar al caseriu d’Espiells.  
 

 D 5,5 km. Caseriu d’Espiells. Poble agregat a Sant Sadurní d’Anoia. Deixeu la carretera, gireu a 

la dreta i pugeu pel primer carrer asfaltat. (Alt. 196 m). 
 

16 5,6 km. Al capdamunt del carrer agafem una pista que puja decidida cap a la miranda 

d’Espiells. A mitja pujada trobarem una petita esplanada per aparcar els vehicles i una cadena. 
A partir d’aquí continuem pujant per un camí fins a dalt de tot. 

 

 E 5,8 km. Miranda d’Espiells. Petit pujol on hi havia fins fa poc una petita necròpolis medieval. 

Recentment s'ha restaurat el mirador i s'hi han posat taules per a qui vulgui passar-hi una 
estona tranquil·la d'esbarjo amb vistes a les vinyes. (Alt. 215 m). Baixem pel mateix camí fins 
al poble d’Espiells. 

 

17 6,0 km. En arribar a l’inici del carrer asfaltat fem un gir molt marcat cap a la dreta per agafar 

un camí de terra que ens allunyarà del poble. El camí baixa amb ganes i en algun tram es fa 
estret com un corriol.  

 

18 6,4 km. El caminet desemboca en una pista. Prenem la pista cap a l’esquerra i continuem 

baixant. 
 

 F 6,9 km. El Maset. La pista després d’una forta baixada per unes corbes molt marcades passarà 

pel davant d’aquesta bonica finca. (Alt. 120 m). Continuem baixant per la pista fins arribar a la 
carretera. 

 

 G 7,2 km. El Molí d’en Guineu. Polígon industrial on s’ubica la central de distribució de 

Mercadona. (Alt. 111 m). La nostra pista desemboca en la carretera que va al polígon. Creuem 
la carretera i la continuem uns 60 metres cap a l’esquerra.  

 

19 7,2 km. Abans d’arribar a un pont sobre el riu Anoia deixem la carretera i ens desviem cap a 

la dreta per un carrer asfaltat que entra cap al polígon. 
 

20 7,4 km. Deixem l’asfalt i agafem a l’esquerra un corriol. Al principi el caminet va paral·lel al 

carrer asfaltat però després se separen. És un caminet molt planer que va resseguint el riu 
Anoia que ens queda a la nostra esquerra i el polígon que ens queda a la nostra dreta. 

 

21 8,1 km. El caminet connecta per la dreta amb el carrer asfaltat del polígon. Continuem amb la 

mateixa direcció. 
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22 8,3 km. Deixem el carrer asfaltat del polígon que gira cap a la dreta i continuem rectes per una 

pista de terra que segueix paral·lela al riu. Ara continuarem per aquesta pista en suau pujada. 
 

23 8,7 km. Per la dreta ens arriba un camí, nosaltres continuem rectes per la pista principal.  

 

 7 9,2 km. Cruïlla i pal indicador. En aquest punt ens retrobem en el camí de l’anada. Continuem 

per la pista principal en direcció al gual de can Catasús i can Codorniu. 
 

 6 9,4 km. Cruïlla important de camins. Pal indicador. Agafem el camí de l’esquerra en direcció 

al riu Anoia i can Codorniu.  
 

 A 9,5 km. Gual de can Catasús. Passera del riu Anoia. Aneu en compte. (Alt. 117 m). Continuem 

per la pista per la forta pujada. 
 

 5 10,3 km. Cruïlla. Continuem rectes pujant per la pista principal. Més endavant està asfaltada.  

 

24 10,5 km.  Cruïlla i pal indicador. Deixem la pista principal asfaltada que va cap a la cava de 

Can Codorniu i agafem el camí que surt per la dreta al costat de la vinya (corba molt tancada 
de 360 graus) en direcció al llac de Raventós i Blanc. Hi ha una cadena que ens avisa que 
entrem en una finca biodinàmica amb animals de pastura en semillibertat i que no hem de 
sortir dels camins senyalitzats.  

 

 H 10,5 km. Caves de Can Codorniu. Si continuéssim per la pista principal en pocs metres 

arribem a aquesta famosa cava amb edificis d’estil modernista. Possibilitat de visita prèvia 
reserva. (Alt. 143 m.) 

 

25 10,8 km.  Cruïlla de camins, continuem rectes. Estem envoltats de vinyes.  

 

26 11,0 km. Cruïlla de camins i pal indicador. Continuem rectes pel camí principal en direcció al 

llac de Raventós i Blanc.  
 

27 11,5 km. Cruïlla de camins i pal indicador. Girem cap a la dreta i trobarem el petit llac. Seguim 

el camí que rodeja el llac que ens quedarà a mà esquerra.  
 

 I 11,5 km. Llac de Raventós i Blanc, també conegut com a llac de can Codorniu. Trobarem una 

cadena que ens barra el camí però podrem passar pel seu costat. Continuem rodejant el llac. 
(Alt. 149 m). 

 

 2 11,7 km.  Cruïlla de camins. Connectem amb el camí de l’anada. Continuem rectes en la 

mateixa direcció que portem. Pugem.  
 

 1 12,2 km. Cruïlla de camins. Continuem rectes. Falten 40 metres per acabar la ruta.  

 

 A 12,2 km. Arribada a la mateixa rotonda dels Habitatges Vilarnau (Sant Sadurní D’Anoia) d’on 

hem sortit. (Alt. 175 m). 
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