
Itinerari
Sant Feliu de Pallerols 

Itinerari urbà
Centre històric18

Casal dels Volcans
Av. Santa Coloma, 47 - 17800 Olot
Tel. 972 19 50 94
pnzvg@gencat.cat
parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa
facebook.com/PNZonaVolcanicaGarrotxa
pinterest.com/CDPNZVGarrotxa/
Centre de Documentació físic i virtual del Parc 
https://bitly.com/CDPNZVG
Visites concertades i consultes:
Tel: 972 26 46 66 c/e: wgrabolo@gencat.cat

www.turismegarrotxa.com
www.garrotxacultour.com
www.facebook.com/garrotxa

Truqueu al telèfon 112

PVP: 0,50 € IVA inclòs

Oficina de 
Turisme:

Centre 
d’informació del 

Parc Natural:

Informació
turística comarcal:

Emergències:

Valls de Sant Iscle i del Vallac:
Volcans i castells / Itinerari 19
Volcà Sant Marc i volcà Puig Roig / Itinerari 22 
Fonts, pou de glaç i Santa Cecilia / Itinerari 23
La Torra, Castell d’Hostoles / Itinerari 24
Sant Pere Sacosta, el Far / Itinerari 25

El territori del Parc és de propietat privada en la 
seva major part. Procureu que la vostra visita no 
destorbi la gent que hi viu.

Utilitzeu sempre les paperes o emporteu-vos la 
brossa que genereu.

Altre punts 
d’interès del

municipi:
Itinerari 18

Oficina de de Turisme Tel. 972 44 44 74

Aparcaments

Piscina

Allotjament

Restaurant

Baixada a la resclosa del Molí de la
Conqueta des del Firal.

El carrer del Puig o “lo Puig de la Rectoria”.
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Ajuntament de Sant Feliu
de Paller

all d’Hostoles

ols
V

Ajuntament de Sant Feliu
de Paller

all d’Hostoles

Generalitat
de Catalunya

Generalitat
de Catalunya

Oficina Municipal de Turisme:
Ctra. d’Olot, 43 (antiga estació)
17174 Sant Feliu de Pallerols
Tel. 972 44 44 74 o 972 44 40 11
www.santfeliudepallerols.cat
www.territoriremenca.cat
www.facebook.com/ajuntament.santfeliudepallerols

Adreceu-vos als centres d’informació i a les 
pàgines web que us mostraran les possibilitats 
de visitar el Parc Serveis al municipi:

Fonda Finet. 972 44 40 24
Hotel Finca El Ventós. 972 10 16 62
Restaurant Ca la Matilde. 972 44 42 69
Turisme rural Casa Prat. 648 103 735
Turisme rural Can Ventura. 648 103 735 
TR La Rectoria de Sant Miquel de Pineda. 691 353 111
Turisme rural Can Mau. 600 503 734
Turisme rural Mas el Contaller. 972 44 44 32
Turisme rural La Badia. 972 44 43 35
Casa de colònies Mas Colltort. 972 44 43 18
Casa de colònies Mas Franch. 972 44 43 45
Natura i màgia. Guiatges. 972 44 42 69

Empresa acreditada amb la Carta Europea de Turisme Sostenible.
Un compromís de col·laboració entre l’empresa i el territori de treballar per una gestió responsable, sostenible i de qualitat del turisme.

Te
xt

os
: P

N
ZV

G
 - 

Aj
un

ta
m

en
t d

e 
Sa

nt
 F

el
iu

 d
e 

Pa
lle

ro
ls

.  
D

ib
ui

xo
s:

 C
ar

le
s 

Fo
ch

s.
  F

ot
os

: T
ei

a 
Bo

ad
a.

  F
ot

o 
po

rta
da

: A
ju

nt
am

en
t d

e 
Sa

nt
 F

el
iu

 d
e 

Pa
lle

ro
ls

Centre històric

18



12. Cases de Sant Sebastià: 
carrer dels ferrers i dels que 
treballaven el metall, segura-
ment d’origen romà però molt 
actiu durant l’edat mitja.

13. Capella de Sant Sebas-
tià:  al final del carrer de Sant 
Sebastià, al costat del riu, 
la capella ja deuria existir a 
l’època romana, al costat del 
camí romà.

14. Antic camí ral: que 
s’utilitzava per anar de poble 
en poble, de Sant Feliu de Pa-
llerols a Les Planes, però tam-
bé per unir la Vall d’Hostoles 
amb la d’en Bas.

Itinerari urbà
Centre històric18

1. Casa de Francesc de 
Verntallat: es trobava situada 
just a l’extrem a on avui hi 
trobem el monument dedicat 
a la contribució que va fer, 
Francesc de Verntallat, al segle 
XV a la lluita per a la llibertat dels 
homes i les dones camperoles 
en la guerra dels Remences.

2. Can Casas: casa modernista 
de tres plantes, que conserva 
els detalls modernistes de la 
forja, la ceràmica vitriada i els 
vidres de colors. Per la banda 
del riu, és curiosa la solució de 
la galeria de tres pisos aguanta-
da per rajoles de mamposteria, 
obra dels enginyers ferroviaris.

3. Muralla i valls: l’actual carrer 
dels Valls conserva l’estructura 
de l’antic carreró que separava 
les cases de la muralla i dels 
seus valls. Disposat per la part 
externa de les cases, la plaça 
de la cellera i la sagrera arriba 
al portal de Mar, a l’extrem sud, 
que era l’única entrada possible 
al recinte emmurallat, abans 
d’obrir-se el carrer per la banda 
de la casa de Francesc de Vern-
tallat.

4. Església parroquial de Sant Feliu de Pallerols: restaurada 
després dels terratrèmols del s. XV, d’estil neogòtic (s. XVI i XVII), 
és curiosa la seva orientació nord-sud, configurant uns carrerons 
estrets a la part de l’absis ja que originalment la seva orientació era 
est-oest com la majoria d’esglésies romàniques.

5. Cases de la Sagrera: són les cases que a 30 passes de 
l’església, per ordre de l’Abat Oliva amb la Pau i Treva del Senyor, 
gaudien de la protecció davant furts i atacs dels senyors feudals.

6. Molí de la Conqueta: molí fariner de finals del s.XIII, restaurat i 
posat en funcionament (visites concertades prèviament a l’oficina 
municipal de turisme).

7. El Firal: al mig la font modernista, coneguda com “el lago” pels 
rajolins congelats que s’hi fan a l’hivern.  Envolta el firal cases dels 
segles XVI i XVII de la banda sud-est i del segles XVIII i XIX al 
costat nord-oest.

8. Capella del Roser: capella renaixentista, que serví d’església 
parroquial el segle XVI. Destaca el coronament semicircular de la 
façana, el campanar octogonal i el jeroglífic numèric del dintell que 
amaga l’any de la restauració.

9. Embarcador: conegut com Can Manel és obra dels enginyers 
ferroviaris que aleshores treballaven en la construcció del Tren 
d’Olot. Destaca l’alt porxo fet de mamposteria vermella i alts arcs 
apuntats. Funcionà com a embarcador per a transportar els blocs 
de gel que venien de la muntanya.

10. Rectoria: encara conserva a la façana la inscripció de les “Es-
cuelas Nacionales” avui al punt més alt del poble amb un gran pati 
i horts al seu voltant.

11. Carrer del Puig: carrer fruit de l’ampliació del poble a partir 
del segle XVI, que s’enfila puig amunt fins a Can Ventura al cap-
damunt.

Es tracta d’un itinerari urbà d’uns 1.300 m de llarg que permet 
conèixer l’estructura medieval del nucli, com va evolucionar a 
partir de les cases de la Sagrera i l’església romànica al segle 
XIII fins a la Cellera emmurallada el segle XIV i l’actual poble, 
i els elements més rellevants del centre històric de Sant Feliu 
de Pallerols.

Les cases de la Sagrera i l’església romànica del segle XIII.

Entrada a la Sagrera pel portal de 
Migjorn.

Carrer dels Valls

Porxada i cementiri vell. La Cellera -ampliació de la Sagrera- emmurallada, del segle XIV.

La font del Firal, antiga plaça Verda, del segle XV.

El pont sobre el riu Brugent. La resclosa del Molí Gros. La Rectoria.

Porxada sobre el torrent de l’Ombert
(Embarcador).

Pont a l’antic camí ral.

Cases del carrer de Sant Sebastià amb la capella del sant al centre.


