Grony de Miralles i Agulla Grossa
Santa Maria de Miralles
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Anoia
El Grony de Miralles. Extrem NO del terme.
Límit NO del terme amb Sant Martí de Tous.
866

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.51658
1.49217
374183
4597202

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estat de conservació:
Protecció:
Tipus de protecció > Europea
> Atributs Inspire:

08257-40
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Legal

Xarxa natura 2000
Natura 2000
Lloc d’importància comunitària
Observacions protecció:
Data aprovació:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Descripció
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PEIN Serra de Miralles - Queralt
dt., 05/09/2006 - 12:00
Difícil
Altres
Privada
Ref. Cad.: 08257A00500006
Lluís Rius i Font, OPC Diputació de Barcelona
dc., 15/10/2014 - 02:00

Es tracta d'un conjunt muntanyós amb dos cims. Per una banda, l'Agulla Grossa (846m); un
sender ressegueix la carena fins dalt del cim. El puig situat a l'est de l'Agulla Grossa és el
Grony de Miralles (866m), el cim més alt de tot el conjunt de Queralt-Miralles-Montbui; per
tant, esdevé un punt d'observació privilegiat. El Grony de Miralles separa les rieres de Tous
i la Carme, ambdues afluents de l'Anoia. Des del punt de vista geològic, el Grony i l'Agulla
Grossa corresponent a afloraments de calcàries de l'Eocè mitjà ( Bartonià), d'origen marí.
Aquestes constitueixen la formació Collbàs, de la qual forma part també les zones
esculloses de la Tossa de Montbui.
Observacions:
La panoràmica des de l'Agulla Grossa s'estén fins Montserrat , el Baix Llobregat , les serres
litorals de Collserola i el massís de Garraf. A ponent, l'església i el castell de la Roqueta i
l'horitzó clou amb les muntanyes de Prades. Als peus de l'Agulla Grossa, es divisa una gran
panoràmica dels camps de conreus i de vinyes. Des de l'ajuntament es promouen diferents
rutes turístiques per l'entorn de Miralles; una d'elles, la de la Serra, proposa conèixer aquest
conjunt.

Bibliografia
Ruta de la Serra. Ajuntament de Santa Maria de Miralles
http://www.santamariademiralles.cat/articles-mostra-2248-cat-rutes_turistiques_dinteres.htm
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