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RUTA 
DE LA SERRA 
DE MIRALLES_

 Una de les rutes més espectaculars de 
la zona per les àmplies panoràmiques que ens 
ofereix de les serres de l’Anoia gràcies al sender 
que ressegueix tota la cresta de la serra de Mi-
ralles. Des de la creu de ferro fins a l’agulla gros-
sa es pot contemplar un mar infinit de boscos, 
camps i vinyes que donen immensitat al nostre 
territori. Una ruta per gaudir en tots els sentits 
pel seu paisatge i natura_
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Tipus de ruta: Circular
Punt d’inici i final: Castell de Miralles
Distància: 10,82 km  Temps: 3 h 45 min
Punt més alt: 863 m Desnivell s: 500 m
Punt més baix: 535 m  Desnivell t: 500 m
Dificultat: DIFÍCIL_

CASTELL DE MIRALLES_ Amb origen al segle X, el castell de Mi-
ralles va permetre el control i repoblament de la comarca cap a 
ponent. Dins del comtat de Barcelona, el castell va ser confiat a 
la família dels Cervelló, que a partir del segle XIV configuraren 
la baronia de la Llacuna amb aquesta i altres possessions que 
tenien a la zona. El més destacable d’aquesta construcció a dia 
d’avui és el doble recinte de muralles i l’església romànica de 
Santa Maria_

AGULLA GROSSA_ El cim que s’aixeca a 846m. d’alçada ens ofe-
reix una panoràmica excel·lent que s’estén fins a Montserrat a 
través de camps de conreus i vinyes. L’Agulla grossa és la culmi-
nació d’un seguit de tres agulles o plecs que conformen la serra 
de Miralles com s’apreciarà un cop fet el cim_

LA CREU DE FERRO_ Des de la primera agulla on hi ha instal·lada la 
concorreguda creu de ferro entre les valls de Miralles i de Tous, 
ens trobem davant d’un paisatge típicament mediterrani; un 
mosaic de roques, camps de conreu, brolles, boscos de pi blanc 
i pinassa amb alzines, i torrents. En aquests espais hi crien l’àliga 
cuabarrada, el duc, el cabirol, el gripau corredor i fauna caverní-
cola com els ratpenats de ferradura. Una riquesa que només un 
espai natural com les serres de l’Anoia us pot oferir_


