
TERRA DE

PASSEIG

GIRONÈS,

Camines o vas en bici?Camines o vas en bici?

Centre de Visitants
GIRONÈS 

www.turismegirones.cat



Índex

Presentació ....................................................................................04

Descobreix el Gironès com mai ho havies fet.......................06

Paisatges rurals i volcànics........................................................08

El castell de Sant Miquel ...........................................................10

La capçalera de l’Onyar ...............................................................12

Els masos del pla de l’Onyar ......................................................14

Història al peu de Sant Roc........................................................16

Resseguint la riera Seca .............................................................18

La vall de Sant Daniel ..................................................................20

La Vall d’en Xuncla .......................................................................22

El volcà de la Crosa ......................................................................24

Boscos i rieres de les Gavarres .................................................26

Les deveses i les hortes ..............................................................28

Les Pedreres i el camí del calvari .............................................30

El Puig de la Banya del Boc........................................................32

Al peu de les Gavarres ................................................................34

Camins de monestir .....................................................................36

Ruta dels arbres monumentals.................................................38

El puig d’Adri i les gorgues de Canet ......................................40

Ruta pels veïnats ..........................................................................42

El congost i la muntanya de Sant Julià...................................44

El puig de Cadiretes .....................................................................46

Sant Cristòfol del Bosc ...............................................................48

La ruta de les fonts ......................................................................50

Els forns de calç i la rajolera .....................................................52

El Camí de Sant Jaume ................................................................54

Girona, ciutat jacobea ................................................................56

Vies Verdes.....................................................................................58

Xarxes d’Itineraris Saludables  ................................................59

Rutes BTT: Ruta a Sant Grau......................................................60

Rutes BTT: Ruta Pla de Cartellà ...............................................61

Més informació:

pàg. pàg.

Centre de Visitants
GIRONÈS 

Edita: Àrea de Turisme Consell Comarcal del Gironès    Texts: Consell Comarcal del Gironès i Associació de guies de natura, Gironès, terra de passeig (Cesc Compte, Eugeni Domingo i Lluís Motjé)    

Disseny i maquetació: Iglésies Associats    Fotografia: Ajuntament de Girona, Ajuntaments de la comarca, agents turístics, Consell Comarcal del Gironès, Iglésies Associats, Cesc Compte, Gerard 

Oliver i Bofill, J. Curto, J.S. Carrera, Josep Ma Oliveras, Miquel Bohigas, Pep Iglesias, Bike Breaks, Consorci de les Gavarres i Vies Verdes.

El codi QR que trobareu a cada plànol us portarà directament a la pàgina 

WIKILOC on podreu trobar la ruta geolocalitzada. 



VIA DE TREN

CARRETERES

AP-7

A-2

VIES VERDES

FUTURES VIES VERDES

CAMÍ DE SANT JAUME

Centre de Visitants del Gironès

Allotjament hoteler

Turisme rural

Càmping

Alberg de Joventut

Gastronomia

Of. d’Informació Turística

Estació de tren

Museu

Patrimoni Cultural

Castell

Santuari

Espais naturals

Vista panoràmica

Font

Esdeveniments singulars

Festival de música

Festival de teatre

Arqueologia

Productors i artesans

Golf / Pitch & Putt

Hípica

Senderisme guiat

Excursions amb
bicicleta / BTT

Piragüisme

Escalada

Sortida amb glòbus

Àrees recreatives - Pícnic

Celler

A
-7

G
IV-5312

GI-531

GI-531

G
I-

53
2

G
IV-5313

C-255

GEV-6708
C-255

N
-I

I

A
-7

GE-633

A
-7

G
E

-6
33

N-II
 v

G
E

V-
62

34

GEV-6424

A-7

N
-I

I

N-141/G

N-141/G

GI-532 GIV-5312

GI-5
33

GI-540

GI-540

GIV-5332

GEV-6612

C
-250GEV-6741G

E
V-6742

GE-663
GE-664

G
E

V-
66

41

C
-2

50

C
-250v

GEV-6641

G
E

V-6701

GEV
-6

70
3

G
E

V-6703

C-250

C-250

C-253/G-1

GE-674

C
-2

53
/G

-1

G
E

-6
81

G
I-681

GI-681

Granollers de
Rocacorba Santuari de

Rocacorba
Biert

Adri

Sant Medir
el Pla de 
Sant Joan

Sant
Grau

Sant Pere
de Llorà

Volcà de
la Banya
del Boc

Gorgues de la
Font de la Torre

les Serres

Llorà

Ginestar

Santa Afra

Fellines

Raset

Monestir de
Santa Maria

Sobrànigues

Celrà

Medinyà

Vall d’en Xuncla

Muntanya de
Sants Metges

Taialà

Domeny

Cartellà

Salt
Montfullà

Estanyol

Volcà de
la Crosa

Vall de Sant Daniel Millars

Quart

Llambilles

Castellar
de la Selva

Museu de la Terrissa
Museu del
Ferrocarril

Sant Cristofol
del Bosc

Museu de les
Eines del Camp

Parc Art

Museu
de l’Aigua

Sant Martí
de Llèmena

Mare de Déu
de Calders

Trullars

Vilanna

Canet d'Adri

Viladasens

Cervià
de Ter

Bordils

Sant Joan de MolletFlaçà

Juià
Sant

Martí Vell

Sant Julià
de Ramis

Sarrià de Ter

Sant Jordi
Desvalls

Bescanó

Sant
Gregori

Vilablareix

Aiguaviva

Girona

Madremanya
Santuari

dels Àngels

Castell de
Sant Miquel

Fornells
de la Selva

Campllong
Cassà de
la Selva

Sant Andreu
Salou

Llagostera

Puig de
Cadiretes

Granollers de
Rocacorba

Biert

Adri

Sant Medir
el Pla de 
Sant Joan

Sant Pere
de Llorà

les Serres

Llorà

Ginestar

Santa Afra

Fellines

Raset

Sobrànigues

Celrà

Medinyà

Taialà

Domeny

Cartellà

Salt
Montfullà

Estanyol

Vall de Sant Daniel Millars

Quart

Llambilles

Castellar
de la Selva

Sant Martí
de Llèmena

Trullars

Vilanna

Canet d'Adri

Viladasens

Cervià
de Ter

Bordils

Sant Joan de MolletFlaçà

Juià
Sant

Martí Vell

Sant Julià
de Ramis

Sarrià de Ter

Sant Jordi
Desvalls

Bescanó

Sant
Gregori

Vilablareix

Aiguaviva

Girona

Madremanya

Fornells
de la Selva

Campllong
Cassà de
la Selva

Sant Andreu
Salou

Llagostera

Santuari de
Rocacorba

Sant
Grau

Volcà de
la Banya
del Boc

Gorgues de la
Font de la Torre

Monestir de
Santa Maria

Vall d’en Xuncla

Muntanya de
Sants Metges

Volcà de
la Crosa

Museu de la Terrissa
Museu del
Ferrocarril

Sant Cristofol
del Bosc

Parc Art

Museu de les
Eines del Camp

Museu
de l’Aigua

Mare de Déu
de Calders

Santuari
dels Àngels

Castell de
Sant Miquel

Puig de
Cadiretes

Aeroport de
Girona-Costa Brava

LES GAVARRES

LES GAVARRES

VALL DE

LLÉM
ENA

C-65

A-2

A-2

AP-7

AP-7

C-255

C-35

C-253

C-257

C-250

C-31

N-141

C-152

C-63

a la Garrotxa
i Pirineu a la Cerdanya - Ripollès

i Pla de l’Estany

a la Catalunya Nord

a l’Alt
Empordà

al Baix Empordà
i a la Costa Brava

A Osona i el Bages
Vic-Manresa-Lleida

a la Costa Brava
i al Baix Empordà

a la Selva

a Barcelona i Tarragona

Mar
Mediterrani

Museu d’Art
modern de Raset



Guies de natura de la comarca

Per donar un valor afegit a la vostra experiència, també podeu fer aquestes rutes passejant a peu acompan-
yats dels Guies de Natura del Gironès. Us proposem descobrir i enflairar el patrimoni natural i cultural de la 
nostra comarca i emocionar-vos-hi, tot coneixent els nostres orígens, la nostra terra i les nostres tradicions.

SERVEIS:
Guia de natura + documentació ruta.

OBSERVACIONS:
Per conèixer el programa i el tipus de ruta, ubicar-la en el territori i conèixer el punt de sortida, cal connec-
tar-se a  www.turismegirones.cat. Grups concertats.

Guies  de natura de la comarca:

No és el mateix mirar que veure

04

Senderisme
guiat

Les rutes que porten aquesta
icona són les que es poden fer
amb els Guies de Natura.Tel. 636 966 705

guiesgirones@sorbus.cat · www.turismegirones.cat

TERRA DE

PASSEIG

GIRONÈS,
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De l'espai rural i verd més intens dels pobles a la bellesa de la ciutat de Girona, 
que respira cultura a cada racó, la comarca del Gironès us proposa descobrir el 
territori tot passejant a peu o en bicicleta. Aprofiteu, doncs, un espai singular que 
apropa el món rural al món urbà, tot passejant per les rutes que us oferim, la 
majoria de les quals són fàcils i aptes per a turisme familiar.

Situat en un espai d'interior, a tocar del mar i la muntanya, el nostre territori 
permet poder gaudir des de la millor cuina tradicional casolana, arrelada als 
productes de la terra, fins a degustar plats més elaborats a l'entorn de la cuina 
creativa d'autor.  Un bon destí de vacances que us ofereix la riquesa natural de les 
Gavarres, de la vall del Llémena i del riu Ter. Excel·lent punt de partida per fer 
excursions a peu o en bicicleta i continuar després amb les rutes i senders de les 
altres comarques gironines.

Per acollir-vos uns dies podreu trobar-hi masies i hotels rurals, hotels familiars, 
hotels urbans,  càmpings, cases de colònies i albergs de joventut. Tot això, per 
viure i reviure cada cantonada, element o espai simbòlic de la nostra comarca, 
terra de passeig. I sempre estareu atesos amb una professionalitat acurada i amb 
la tranquil·litat d'un ambient familiar que no oblidareu.

Perquè avui dia, la qualitat de vida ja no significa tenir moltes coses, sinó satisfer 
vivències a partir del temps lliure. Per tant, si en disposeu, només volem dir-vos 
benvinguts al Gironès, benvinguts a casa vostra, on passejar vol dir descobrir, 

sentir, emocionar-se, aprendre, conèixer, escoltar, viure, compartir, observar, 
relaxar-se, somriure, recordar, gaudir i somiar...

Per a més informació adreceu-vos al Centre de Visitants del Gironès.

Benvinguts al Gironès,

Camines o vas en bici?
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Centre de Visitants del Gironès 
Equipament turístic i cultural, promogut i dirigit pel Consell Comarcal del
Gironès, un nou recurs turístic que aixopluga diferents grans serveis. 

OFICINA COMARCAL DE TURISME
Servei d’acollida, d’informació i de reserves, i de gestió de les 
entrades per gaudir del Centre d’Interpretació del Territori

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL TERRITORI
Descobreix la comarca i deixa’t seduir a través del joc, les emocions 
a la carta i la tecnologia més innovadora, amb visita lliure o guiada

ESPAI DE GASTRONOMIA
Tasta la cuina de proximitat amb els productors del Gironès, amb 
menú de tastets, esmorzars de forquilla i casolans. Servei de 
cafeteria i restaurant

ESPAI BOTIGA
Gaudeix de la selecció de productes artesanals i alimentaris de la 
comarca, així com de llibres, publicacions i productes vinculats a la 
marca “Gironès, terra de passeig”

ESPAI TALLERS I ACTIVITATS
Participa en les activitats educatives, els tallers, les activitats i les 
visites guiades per a totes les edats

ESPAI EXPOSICIONS TEMPORALS
Visita l’espai d’exposicions temporals, una oportunitat per conèixer 
més intensament els nostres 27 municipis

Com arribar-hi
AMB BUS: L6_Girona-Sarrià
A PEU: a uns 50 minuts del centre 
de Girona
AMB COTXE: per autopista (tant 
provinent de Barcelona com de 
França) cal prendre la sortida 
Girona Nord (número 6). Per 
nacional direcció Sarrià de Ter.

Horaris
de 10 a 16 h, de dimarts a 
diumenge 
TANCAT: tots els dilluns, 
25 i 26 de desembre, 1 i 6 
de gener
SERVEI DE CAFETERIA I 
RESTAURANT: obert des 
de les 9 h

Descobreix
el Gironès com mai ho havies fet



www.turismegirones.cat/centredevisitants

Avinguda de França, 221
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 011 669
centredevisitants@girones.cat
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www.facebook.com/centredevisitantsgirones

www.youtube.com/turismegirones

www.twitter.com/turismegirones
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Aquest itinerari discorre principalment per un petit altiplà format en part per 
l’acumulació de materials volcànics procedents del volcà de la Crosa.

L’itinerari comença al poble d’Aiguaviva, a la carretera GI-533 de Girona a Santa 
Coloma de Farners, just davant del bar-restaurant Aiguaviva, on un semàfor i un pas 
de zebra ens permeten passar a l’altre costat i baixar per un camí pavimentat fins al 
veïnat del Güell, al costat del riu amb mateix nom. Un cop passat el riu girem pel 
camí de la dreta passant entre dues cases i enfilant fins a la carretera GI-5331 
d’Aiguaviva a l’aeroport. Travessem la carretera i enfilem just pel camí del davant, 
pel costat esquerre d'una casa. Sense deixar el camí passem per una altra masia i 
enfilem fins a una cruïlla on hi trobem la Pedra Dalmaua. Aquí és on la tradició diu 
que s’asseia Sant Dalmau Moner quan anava del convent de Sant Domènec a Girona 
a visitar la seva família a Santa Coloma de Farners. Una escultura de l’artista local 
Isaac d’Aiguaviva que representa Sant Dalmau Moner s’ha afegit recentment a 
l’indret.

A la Pedra Dalmaua agafem la pista de la dreta, tot passant pel costat de can 
Teranyina i deixant a l’esquerra els fèrtils i extensos camps de l’anomenat pla de Can 
Abras. Sense deixar la pista principal voregem per l’esquerra una granja de vaques, i 
fem camí enmig d’espessos boscos d’alzines asseguts damunt de materials volcànics 
que veiem aflorar als marges de la vora del camí. Sortint del bosc arribem al paratge 
de la font Ballarga, una antiga terrera abandonada on podem donar un cop d’ull a les 
diferents capes de material volcànic dipositades per les explosions de La Crosa.

Seguim entre camps fins a la carretera GI-534 d’Estanyol a Salitja. Passem la carrete-
ra i agafem cap a la dreta just entrar al bosc, enfilant pel costat d’una tanca de fusta 
que separa el bosc del camp. Aquí el camí no sempre és ben definit, per invariable-
ment ens portarà a la font del Gat, de la qual en resta una petita bassa de paret de 
rajols. Des de la font baixem pel camí fondo que tenim al davant, tot passant per 
sota d’un gran roure monumental. Després de 200 metres ens trobarem just davant 

del cràter del volcà de la Crosa, que amb els seus 1.250 metres de diàmetre és el més 
gran de la península Ibèrica. Les vores del cràter, ocupades per boscos d’alzines 
contrasten amb l’interior intensament cultivat.

Un cop vist el cràter enfilem pel camí que tenim darrere en direcció a Sant Dalmai. A 
la primera cruïlla girem a l’esquerra, en direcció Aiguaviva. Seguim entre bosc a 
l’esquerra i camps a la dreta, tot passant pel costat d’una petita terrera fins a arribar 
de nou a la carretera GI-534. En aquest punt hem de girar a la dreta i seguir la 
carretera uns 400 metres, fins al segon trencant a l’esquerra on està senyalitzat el 
camí de Can Pierro. Agafem aquest camí ja de tornada, deixant dos trencants a la 
dreta i tot seguint per la pista principal fins a passar entre les masies de can Llobet i 
can Ventolà. Un cop passades, i just abans d’arribar al proper mas de can Parera, 
prenem el camí de l’esquerra, que ens porta entre camps fins al límit del bosc 
després de travessar la riera de la Torre, normalment seca. Seguim per la pista 
principal deixant el camí que porta a can Freser a la dreta. Finalment arribem a la 
pista que havíem pres al principi i, girant a la dreta tornem cap a Aiguaviva.

Paisatges rurals i volcànics Aiguaviva

Suggeriments turístics: Descobriu la herència que els templers varen deixar a la població i no deixeu d'admirar l'art gòtic del casc antic.

Turisme
rural

Llocs
d’interès
turístic

Ruta per
passejada familiar

Ruta per
bici de passeig

Senderisme
guiat

Total Km: 6,95 km   ·   Lloc de sortida: 41º 56’ 16.60’’ N; 2º 45’ 48.39’’ E

Gastronomia
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Sant Miquel
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Sortim de la plaça de Sant Pere de Galligants i anem a buscar la part del darrere del 
monestir per passar un pont petit i començar la ruta remuntant el riu Galligants per 
la seva riba dreta fins a arribar a la font del Bisbe. Aquí caldrà travessar el pont i 
continuar per la carretera cap a la dreta fins a trobar la tanca del monestir benedictí 
de Sant Daniel. Aquest, amb mil anys d’història, fou fundat el 1015 quan el bisbe 
Pere Rotger va vendre l’alou de Sant Daniel a Ramon Borrell i la seva dona, la 
comtessa Ermessenda de Carcassonne, que era germana del bisbe. 

Anem recte fins arribar al trencant. En aquest punt, podem travessar el pont que ens 
portarà fins la font d'en Pericot. Cal tornar a la cantonada per continuar la ruta i girar 
a l'esquerra resseguint la tanca del monestir. Seguim l’asfalt girant a la dreta pel 
carrer Llucià Ansó i deixem el monestir darrere nostre. Passant pel veïnat de Sant 
Daniel, passem pel davant del cementiri i poc després –on s’acaba l’asfalt- estarem a 
l’aparcament de la font del Ferro que la podrem visitar si caminem uns 300 metres, 
on hi ha una zona adequada amb taules, bancs i barbacoes.

Nosaltres continuem per la pista ampla (ara ja de terra), passem pel costat de 
l’antiga planta embotelladora (la fàbrica d’en Saguer) i passem un pont pel damunt 
de la riera de Sant Miquel.

Just després deixem la pista per enfilar-nos per un corriol costerut que desemboca 
de nou a la pista just abans de passar per sota del pont de la variant de la N-II. 
Seguim la pista i veurem una escultura al costat de la carretera (“Girona, llindar 
d’Europa” de Bonaventura Ansón) i continuem fins a arribar a la masia de Can Lliure. 
Aquí la pista serpenteja fent una corba sobtada a la dreta i després a l’esquerra. Hem 
d’agafar el corriol que surt per la dreta que ens portarà de pujada fins a les ruïnes de 
Can Mistaire (travessant abans la pista principal).

Passades les ruïnes, seguirem el corriol i deixarem un trencant a mà esquerra per 
anar pel camí que ressegueix un mur de pedra i, si volem, ens podem desviar un 

moment per anar a la font Martina (normalment sempre seca) i continuarem per un 
camí pedregós i de pujada que ens portarà fins a la zona de pícnic de Sant Miquel.

A 150 metres cap a l’esquerra haurem arribat al castell de Sant Miquel.

Les restes més antigues del conjunt daten de l’època medieval. Corresponen a una 
possible torre de guaita, a un tram de muralla i a una ermita. El 1848, durant la 
guerra dels matiners, les restes de l'ermita de Sant Miquel van ser aprofitades per 
bastir-hi dues torres de telegrafia òptica amb l’objectiu de disposar d’una xarxa de 
comunicació ràpida i segura. Les vistes des de la torre, on podem ascendir amb una 
escala de caragol, són realment espectaculars per veure la comarca del Gironès i 
molt més enllà, paisatge de muntanya i paisatge de costa.

La tornada la farem pel mateix camí.

El castell de Sant Miquel Girona

Suggeriments turístics: Aprofiteu l’àrea recreativa de la Font del Ferro per fer l’àpat d’excursionista i prepareu una barbacoa amb la família i amics en plena natura.

Llocs
d’interès
turístic

HotelsTurisme
actiu

Ruta per
senderisme Ruta per BTT

Total Km: 10 km   ·   Lloc de sortida: 41º 59’ 33.01’’ N; 2º 50’ 36.64’’ E

TA Ruta per
passejada familiar

Gastronomia
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Volcà de
La Crosa
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d’en Turon
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d’en Borra
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Riu Onyar

12

S



13

Aquest itinerari transcorre pels límits entre el Gironès i de la Selva, a la capçalera del 
riu Onyar i en un dels indrets amb més diversitat forestal de les nostres contrades.

Comencem la passejada a l’aparcament i zona de pícnic que hi ha la carretera local 
de Sant Dalmai a Brunyola, just després del pont sobre el riu Onyar i a uns 500 
metres del poble de Sant Dalmai. Un parell de plafons ens informen sobre la 
vegetació, la fauna i l’arquitectura de l’aigua tradicional de la zona. Travessem el riu 
per unes pilones de formigó que hi ha just sota l’àrea de pícnic. Immediatament 
girem a l’esquerra i l’anem remuntant per un corriol ben fressat sota un bosc de 
ribera ombrívol d’acàcies, freixes, pollancres, plàtans i verns. Al cap 700 metres 
arribarem a un prat, que travessarem en direcció a la resclosa d’en Borra, on podrem 
contemplar la paret de pedra i els canals que servien antigament per derivar l’aigua.

Seguint riu amunt sense deixar el camí, arribem a una espectacular roureda de roure 
pènol, una espècie típica de les grans planes centreeuropees i atlàntiques que té 
aquí un dels seus enclavaments més meridionals de la península Ibèrica. El mateix 
camí ens porta, tot pujant suaument, fins a una pista que agafarem en direcció a la 
dreta. Anem seguint aquesta pista de pujada, tot entrant en una zona de camps i 
passant pel costat d’una casa que deixem a l’esquerra. Després continuem per un 
petit altiplà plantat d’avellaners amb molt bones vistes del Montseny i les Guilleries. 
Al final del camp d’avellaners que ens queda a la dreta, i just ran de bosc, trobarem 
un camí, també a la dreta, que ens portarà cap a una plantació d’eucaliptus.

Sense deixar el camí, passarem entre la plantació i el bosc de suros i pins que ens 
queda a l’esquerra, fins a trobar una banderola que ens assenyala la direcció per 
retornar cap a la capçalera de l’Onyar, tot agafant un camí a la dreta. Prendrem 
aquesta direcció tot travessant els eucaliptus i entrant després dins un bosc mixt 
força espès de suros, roures, alzines i pins. Quan trobem un altre camí caldrà girar a 
la dreta tot seguint les banderoles fins a arribar a la bassa d’en Turón, un petit pantà 

artificial que recull i emmagatzema les aigües que s’escolen pels boscos dels 
voltants, i on és fàcil trobar nombroses rebolcades de senglar. Just sota la bassa 
retrobem el camí del costat del riu de l’inici de la ruta. El prendrem de retorn en 
direcció a Sant Dalmai fins a tornar a l’aparcament del principi.

La capçalera de l’Onyar Estanyol - Bescanó

Suggeriments turístics: Feu mentalment aquesta passejada un cop us trobeu en els 6 ponts que travessen el riu Onyar a Girona ciutat, us sentireu alliberats
i entendreu les sinergies amb les cases de l’Onyar.
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Total Km: 6 km   ·   Lloc de sortida: 41º 54’ 52.63’’ N; 2º 43’ 34.35’’ E
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Sortim de l'aparcament del pavelló municipal d'esports i comencem la ruta creuant 
la carretera per agafar el carrer Miquel Martí Pol, a l’alçada del pavelló esportiu. 
Situats sempre a la vorera esquerra agafem el primer encreuament a l’esquerra on 
comença un camí de terra just al costat d’uns hivernacles destinats al cultiu de 
l’horta. Aquí ens trobem el camí ral i al cap de pocs metres creuem el riu Onyar per 
una passera de formigó i enfilem direcció sud, creuant camps de conreu i 
plantacions d’arbres fruiters, sense deixar el camí principal arribem a trobar el 
Bugantó, afluent de l’Onyar que recull les seves aigües del massís de les Gavarres. 

Sense arribar a creuar-lo tombem cap a l’esquerra i anem resseguint el curs fluvial 
del Bugantó. Immersos en un ambient de ribera passem a prop del mas Selvà fins a 
arribar altre cop a la carretera. Aquí girema l’esquerra direcció sud cap a Fornells pel 
camí asfaltat; remuntem una petita pujada passant pel costat dels masos de ca 
l’Estrac de l’Alzina, a l’esquerra, i de Can  Xiberta,a la dreta, dos masos on encara es 
viu l'ofici de pagès.

Poc després d’iniciar la baixada agafem la carretera asfaltada cap a la dreta i de 
seguida passem pel costat de Can Mai,a l’esquerra. En aquest tram de camí tindrem 
una magnífica vista sobre la vall de l’Onyar i del mateix poble de Fornells de la Selva, 
amb els Pirineus al fons. Passarem pel costat del mas Civils i de ca l’Amargant, tots 
dos a la dreta del camí, i just abans d’endinsar-nos en un bonic bosc de roures i 
alzines entrellucarem el mas Pou a l’esquerra, enmig de camps. Després de 
tres-cents metres de camí boscós arribarem a la carretera que mena de Fornells a 
Llambilles i tombarem a l’esquerra i passarem pel costat del mas Mallorquinet. 

Iniciarem ara un petit descens que ens durà de ple al pla agrícola de l’Onyar i a mà 
esquerra podrem veure de més a prop el mas Pou i a la dreta , més enlairats en un 
turó, veurem cal Rellotger i Can Ferrando. Continuant pel camí asfaltat passarem 
pel costat de la Casa Nova de Ferrando i trobarem el Pitch & Putt i seguirem fins a 

trobar el pont sobre el riu Onyar. Immediatament a l’esquerra agafarem un camí de 
terra que segueix el curs del riu i a mà dreta ens quedarà el mas el Molí (antic molí 
de la contrada) i seguirem fins a tornar al punt d’inici.

Els masos del pla de l’Onyar Fornells de la Selva

Suggeriments turístics: El segon i quart diumenge de 10 a 13 podreu visitar el museu ferroviari i els nens podran pujar amb el trenet de vapor, o també podeu
aprofitar per jugar una partida de Pitch & Putt.
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Total Km: 6,3 km   ·   Lloc de sortida: 41º 55’ 41.25’’ N; 2º 48’ 46.49’’ E
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Sortim davant del pavelló d’esports i ens dirigim cap al pont que travessa el riu 
Marroc (Masrocs o Marrocs), el travessem i immediatament després agafem cap a 
l’esquerra una carretera de terra que segueix el curs del riu. Passem per sota 
l’autopista i seguim a prop de la riera enmig del bosc de ribera fins que arribem a la 
carretera Gi-5332 que haurem de travessar i seguir cap a l’esquerra fins que trobem 
una pujada asfaltada a la dreta a uns 100 metres. L’agafem i passem enmig de cases 
i camps al llarg d’uns 400 metres fins que arribem a una granja i ens desviem cap a la 
dreta per arribar a un pont sobre la riera on podrem veure, just després i a mà dreta, 
les restes del molí de Vilablareix. Seguim amunt passant pel costat de la bassa i tot 
seguit continuem a l’esquerra per la pista que de nou va remuntant el Marroc per un 
bosc ombrívol. La pista va pujant, tot fent unes quantes ziga-zagues fins que s’arriba 
a uns planells de bosc de pins esclarissats. Seguim a través de la pineda fins a trobar 
una pista d’on parteix un corriol que a través del bosc, acabem sortint a la gran 
clariana on hi ha l’ermita de Sant Roc, una petita capella citada el 1435 que fou 
restaurada el 2002. El puig de Sant Roc és el punt més elevat de Vilablareix, amb una 
elevació de 194 metres sobre el nivell del mar, però l’indret és envoltat pel bosc i 
disposa de poques vistes del paisatge circumdant.

La tornada es pot fer per un camí diferent sortint a la carretera i tornant a prop de 
la pineda on trobem una cruïlla embarrancada de camins i s’agafa el que baixa 
decididament en direcció nord. En poca estona passem per davant de cal Curt, i per 
la pista anem vorejant els camps que queden a la dreta, amb un bosquet a 
l’esquerra. Trobem a l’esquerra una pista que ve del cementiri de Vilablareix, però 
seguim recte. Ara tenim un camp de fruiters a la dreta, i un camp de farratge a 
l’esquerra, on veurem de seguida la Torratxa. La Torratxa (també anomenada Torre 
dels Moros) és un monument funerari de l’època romana, feta de terra volcànica, 
sorra, calç, pedra, rajols i trossos de ceràmica. Seguim per la pista fins a trobar el 
cementiri i una carretera asfaltada que seguim a la dreta fins a arribar a l’església de 
Sant Menna on podrem contemplar les restes d’una vila romana. Seguim per la 

carretera fins a arribar a un encreuament i trobar el carril bici que seguirem a la fins 
a trobar el trencall cap a Vilablareix. Continuant per aquesta carretera asfaltada i 
envoltada de fruiters travessarem el pont de l’autopista i just després agafarem una 
pista de terra que ens portarà de nou al riu Marroc i al pavelló d’esports.

Història al peu de Sant Roc Vilablareix

Suggeriments turístics: Aprofiteu per descobrir els paisatges rurals de la població i la seva història d'origen romà.
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Total Km: 8 km   ·   Lloc de sortida: 41º 57’ 17.23’’ N; 2º 47’ 34.41’’ E
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La ruta s’inicia davant de l’església Parroquial de Sant Quirze 
i Santa Julita, situada en el nucli central de Campllong en una 
petita elevació del terreny. Des d’aquí podem admirar el part 
del paisatge de la comarca i les muntanyes que l’envolten. Al 
costat de l'església hi ha la Torre Llupiana, un noble edifici, 
conegut també per Torre de Llupià o simplement la Torre, 
que constitueix un model de casa fortificada o residència 
senyorial. D'estil gòtic conserva característiques i elements 
com finestrals, torres de defensa o uns grans arcs de les 
antigues cavallerisses. Si teniu opció de pujar al Campanar, 
gaduireu d'unes vistes  extraordinàries.

Agafem el carrer del Cementiri i girem pel carrer del Remei 
per arribar a la carretera asfaltada i seguim recte en direcció 
Sant Andreu Salou fins a trobar unes granges. Just al davant 
agafem un camí de terra que ens portarà fins a la riera seca i 
girem cap a l’esquerra. Caminem una bona estona vora la 
riera enmig de camps i bosquines fins que tornem a veure 
masies i granges, on girarem cap a l’esquerra per tornar a 
trobar la carretera asfaltada i cap a la dreta arribarem a la 
casa de turisme rural, Agroturisme Sant Dionís. Aquesta casa 
dóna nom al veïnat i es tracta d’una masia que havia estat 
fortificada i avui es dedica al turisme rural.  No dubteu fer-hi 
una estada i tastar els seus esmorzars de pagès.

Passant pel seu costat ja veurem el nucli de Campllong i 
seguirem una altra carretera de terra que, envoltada de 
camps, de conreu ens tornarà al poble.

Resseguint la riera Seca Campllong

Suggeriments turístics: Escolteu el xiuxiueig dels ocells mentre passegeu. Tasteu els cargols a la llauna i altres propostes gastronòmiques. Feu-hi una estada
de turisme rural tot fent la descoberta de la pagesia tradicional. Visiteu la granja “la Selvatana” i assaboriu la crema de iogurt natural feta artesanalment.
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Total Km: 4,21 km   ·   Lloc de sortida: 41º 53’ 26.58’’ N; 2º 49’ 49.15’’ E
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Sortim de la plaça de Sant Pere de Galligants i anem a buscar la part del darrere del 
monestir per passar un pon petit.  Comença la ruta remuntant el Galligants per la 
seva riba dreta fins a arribar a la font del Bisbe. Aquí caldrà travessar el pont i 
continuar per la carretera cap a la dreta fins a trobar la tanca del monestir de Sant 
Daniel. Anem seguint la tanca fins a arribar al trencant. En aquest punt, creuarem el 
pont del Galligants per visitar la font d’en Pericot. Tornarem altra vegada a la 
carretera i seguirem per asfalt en la mateixa direcció que dúiem. El riu que ens 
quedarà sempre a la nostra esquerra, ens convida a mirar enrere, de tant en tant, per 
poder tenir bones vistes del monestir. Aquest monestir benedictí, amb mil anys 
d’història, fou fundat el 1015 quan el bisbe Pere Rotger va vendre l’alou de Sant 
Daniel a Ramon Borrell i la seva dona, la comtessa Ermessenda de Carcassonne, que 
era germana del bisbe.

Arribats a un encreuament, seguim per asfalt girant a la dreta i ben aviat trobem la 
font d’en Fita. Seguim la pujada asfaltada deixant un trencant a mà esquerra i 
després una casa a mà dreta. Al cap de poc, quan s’acaba l’asfalt, continuem recte 
(deixem la pista de la dreta) fins a passar per sota el pont de la variant de la N-II i a 
uns 300 metres més haurem arribat a la font dels Lleons. Situats amb la font darrera 
nostra, passant entre una colla de suros i tombant cap a l’esquerra, arrenca un camí 
que ens servirà per fer la tornada. Al cap de poc de deixar l’esplanada de la font, al 
marge dret podrem veure les restes d’un antic forn de calç. A partir d’aquí, el camí 
comença a pujar, passem de nou per sota el pont de la variant, poc després deixem 
un camí que baixa cap a l’esquerra i arribem a una pista més ampla. Cap a l’esquerra 
i de baixada per aquesta pista podem gaudir de bones vistes de la Vall de Sant 
Daniel. Arribarem a l’asfalt i tot seguit a la plaça del Poble o de les Sardanes, que hi 
podrem accedir per un pont que travessa la riera de la Torre, per tornar després la 
carretera i seguir cap a la dreta. Molt a prop de la plaça veurem el punt on s’ajunten 
les rieres de la Torre, de Sant Miquel i pocs metres més avall rep l’aigua de la riera 
del Polvorí. Aquí és on podem dir que neix el riu Galligants. Per aquest punt ja hi hem 

passat a l’anada i només ens quedarà seguir el riu, aigües avall, per tornar al punt de 
sortida.

Abans que la vall es conegués amb el nom de Sant Daniel, es coneixia com a la vall 
ombrosa, tenebrosa o profunda. Quan van arribar les despulles de Sant Daniel l’any 
888 va ser quan es va començar a conèixer amb el nom actual. Sant Daniel va ser fins 
a l’any 1963 un municipi independent quan fou annexionat a la ciutat de Girona.

La vall de Sant Daniel Girona

Suggeriments turístics: Senteu-vos a prop de les fonts i observeu la monumental Girona des d’un altre angle.
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Total Km: 4,13 km   ·   Lloc de sortida: 41º 59’ 09.23’’ N; 2º 49’ 37.91’’ E
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Iniciem la ruta a l’aparcament de l’escola Montserrat, que queda dalt d'un turó. 
Comencem caminant per l’asfalt passant entre masos i passem pel davant de 
parròquia de Sant Pau de Sarrià de Dalt. Just al seu davant deixem una carretereta 
asfaltada que baixa cap a l’esquerra per seguir fins que trobem una creu de terme on 
hi ha una bifurcació. Nosaltres no seguirem ni la carretera asfaltada ni la pista ampla 
de terra sinó per un corriol que va entremig de les dues opcions. Passem pel davant 
d’una casa, un camí entre camps a l'esquerra i boscos a la dreta, per seguir la nostra 
ruta amb bones vistes cap a la zona del Rocacorba.

Al cap d’uns 300 metres, a la nostra dreta veurem una mena de forats excavats a la 
roca, empremta clara que ha quedat de l’extracció de pedra feta en l'època romana.

Ens trobem ara en una pista ampla i al davant  tenim el turó de Can Guilana, restes 
d’un antic volcà, on hi ha instal.lades  unes antenes que guien els avions fins a 
l’aeroport. Seguim cap a l’esquerra, no val a badar, ja que hem d’agafar un corriol 
que surt de la pista cap a l’esquerra i de baixada que ens portarà a trobar la carretera 
asfaltada que va de Sarrià a Sant Medir, ja municipi de Sant Gregori. Seguim uns 30 
metres cap a la dreta travessant un pont petit i la deixem de nou per baixar pel camí 
que surt a l’esquerra.

Aquest camí ens portarà a travessar la riera d’en Xuncla, també coneguda amb el 
nom del Rimau,  que neix al veïnat de Montcal. Un cop passada la riera (penseu que 
no hi ha pont i si ha plogut molt, potser ens mullem els peus i tot...) i seguim la pista, 
però en el moment que fa una corba cap a la dreta i es comença a enfilar, nosaltres 
la deixem per continuar per un corriol que ens porta cap a mà esquerra. Això ens 
permet anar a buscar la riera en el punt on –dins mateix de l’aigua- hi ha les restes de 
les pedres de molí que es van quedar a mig construir. Aquest lloc és conegut com les 
Moleres i caldrà tornar al camí per continuar la ruta.

Després d'un tram curt de pujada, ens trobem un trencant. Baixarem cap a 
l’esquerra, amb pendent, per trobar-nos de nou al costat de la riera on podrem 
veure la resclosa del molí d’en Tomàs. Seguint la riera d’en Xuncla cap a la dreta pel 
corriol que arrenca des d’unes lloses de pedra, tenim la possibilitat de baixar de nou 
a tocar la riera per veure el salt del Timbarro, just davant del molí d’en Tomàs. Un 
salt espectacular quan hi ha aigua i on us recomanem fer-hi una paradeta i perquè 
no, també fotografies, perquè la natura molt bella.

Tornem a fer el curt tram –ara de pujada- per seguir cap a l’esquerra quan trobem el 
punt on havíem baixat. Passant pel costat de les ruïnes de can Sais i de les grosses 
alzines que, a diferència de la casa, encara aguanten dretes. Continuem el corriol 
fins a trobar un trencant de quatre camins. Prenem el que baixa cap a l’esquerra i 
travessem de nou la riera d’en Xuncla. De pujada, tenim l'opció de seguir  la pista o 
bé de prendre un corriol que surt per la dreta quan el camí més ampla gira a 
l’esquerra, els  dos ens porten de nou al lloc d'inici d'aquesta excursió.

La Vall d’en Xuncla Sarrià de Ter

Suggeriments turístics: Si passegeu pel poble trobareu elements d’interès modernista. Visiteu el Centre de Visitants del Gironès, un establiment
imprescindible per entendre el turisme a la comarca del Gironès.
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Total Km: 4,3 km   ·   Lloc de sortida: 42º 00’ 54.23’’ N; 2º 48’ 30.62’’ E
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La Crosa és un edifici volcànic excepcional dins el camp volcànic català. La violència 
de les seves explosions, degudes a la interacció del magma amb aigua subterrània, 
va obrir un gran cràter de 1.250 metres de diàmetre, encastat per sota el nivell 
original del terreny. Aquestes dimensions el converteixen en el més gran de la 
península Ibèrica i un dels més grans d’Europa occidental. Tot i que no existeix una 
datació precisa, no hi ha dubte que l’erupció de la Crosa és força recent, d’unes 
desenes de milers d’anys com a màxim.

L’itinerari comença passat el kilòmetre 9 de la carretera GI-533 de Girona a Santa 
Coloma de Farners, a l’aparcament, de l’àrea de les  Guilloteres. Just a l’aparcament, 
un plafó informatiu permet situar-nos sobre el terreny. Al costat mateix comença un 
itinerari envoltat de tanques de fusta que ens permet accedir al davant d'excavació 
de l’antiga pedrera de les  Guilloteres així com a un mirador amb molt bones vistes 
sobre el cràter i sobre el Gironès i la Selva.

Des del mirador cal tornar enrere pel mateix camí de nou fins a l’aparcament, on 
podem iniciar l’itinerari per l’interior del cràter travessant la carretera per un pas 
soterrani. Després de passar la carretera per sota girem, a uns 100 metres, pel 
primer camí a l’esquerra iniciant la baixada, i al cap de poc de nou a l’esquerra, 
seguint les banderoles que ens porten a l’interior del cràter. Al final d’una baixada 
força pronunciada agafem el corriol de la dreta, sense abandonar el camí senyalitzat 
de l’interior del cràter. Tota la baixada ens permet gaudir dels frondosos alzinars 
típics de tots els relleus volcànics de la comarca.

Arribem al fons del cràter just davant d’un plafó que explica la dessecació dels antics 
aiguamolls que hi havia al seu interior mitjançant la construcció d’una mina subterrà-
nia. Seguim per l’esquerra vorejant un camp de nogueres. Al final del camp, una mica 
a la dreta, s’amaga la mina, just on un rec de drenatge dels camps es fica sota terra.

Reprenem l’itinerari tot travessant el cràter. El mateix camí, després de girar 
lleugerament a l’esquerra al d'un petit bosc, ens portarà fins al punt central del 
cràter, al costat d’una gran pila de pedres volcàniques que els pagesos han anat 
traient dels camps. Just davant nostre, podem apreciar el petit cràter secundari, en 
forma de ferradura. Aquest cràter, de tipus estrombolià, es va formar quan va cessar 
l’activitat explosiva per evaporació de l’aigua subterrània. Al seu voltant, les roques 
volcàniques són de color vermellós, tal com es veu al mateix camí, i estan formades 
per blocs i escòries soldades, a vegades amb formes ben curioses.

Una pujada una mica sobtada ens porta dalt d’una petita esplanada amb un nou 
plafó informatiu i amb bones vistes sobre el cràter. En aquest punt agafem el camí 
de l’esquerra, tot pujant de mica en mica fins dalt del llavi del cràter, a les vistes ja 
de la carretera. En aquest punt cal girar a l’esquerra, seguint les banderoles que ens 
porten a les Guilloteres. Sense deixar de seguir aquestes banderoles, fem un tram 
enmig de boscos d’alzines per un camí paral·lel a la carretera, fins a retrobar-nos 
amb el camí de baixada al cràter, que cal remuntar per tornar al punt d’inici.

El volcà de la Crosa Estanyol - Bescanó

Suggeriments turístics: Arribeu-vos després fins al poble de Bescanó, feu tast de la seva gastronomia i descobriu el seu patrimoni natural i cultural amb els
veïnats de Montfullà, Vilanna, Estanyol i Trullars. Sapigueu que per la via verda enllaceu direcció Salt.
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Sortim des del passeig Vilaret. Seguim la Ctra. Provincial direcció a Girona i girem a 
la dreta per travessar el barri del Firal i  s’arriba a la GI664 que caldrà seguir amunt. 
Just a l'alçada del rètol que indica el final del poble de Cassà, a ponent del mas 
Carbó de les Serres, baixa una pista, a mà esquerra que, dins el fondal, travessa el 
torrent de la Resclosa d’en Carbó.

Passat el torrent es deixa la pista principal que puja, fent revolt, cap a la dreta i 
s’agafa la traça que va recta i que aviat es transforma en un corriol, conegut com la 
drecera de cal Bord, que ressegueix els vessants, de ponent, del puig d’en Pujades i 
el de la Castellana. Seguint la riba esquerra de l’emboscada vall que acull el curs del 
torrent del Castell. Finalment es creua el torrent i, a l’altra banda de vall, enllaça 
amb una pista que cal seguir, a l’esquerra, de pujada, que comunica amb el camí 
asfaltat del veïnat de Matamala el  qual puja, des del nucli cassanenc, per can Català 
del Castell.  Cal seguir-lo cap al nord a la dreta, mentre, de forma planera, va 
travessant una zona de conreus amb diverses masies a cada banda de camí fins que, 
després de la casa de la Pineda, gira sobtadament, passant per la zona denominada 
dels camins Blancs i, finalment, entronca  amb la GI664, a la dreta de cal Xapo o casa 
Blanca.

Es travessa la carretera i es segueix una pista força ampla i sense asfaltar  que té un 
tram de pujada sobtada. La pista gira a l’esquerra i comença a baixar fins arribar al 
fondal de la vall de les Dues Rieres. Es passa pel costat d’una bassa artificial i el camí 
torna a travessar el torrent prop de la confluència amb la riera Viallonga. Aparellats 
riera i camí s’entaforen, direcció a migdia i els seguim a la dreta, per dins un petit 
congost. S’arriba a la resclosa del Molí d’en Vilallonga que queda a l’esquerra del 
camí i, més avall, a la casa del Molí d’en Vilallonga. Passada la casa cal seguir un 
caminoi que surt i puja a mà dreta; caminant uns 150 m., per dins el bosc, trobarem 
els aqüeductes. Construïts per transportar aigua des de les Dues Rieres fins a Can 
Vilallonga. En arribar a aquesta masia, la vall s’obre i es passa entre la casa i el gran 

dipòsit d’aigua (Viver).  Cal seguir el camí principal fins que finalment enllaça amb 
l’asfaltat camí dels Metges que cal seguir. Passat el torrent de l'Aboia, cal seguir un 
caminoi, a mà esquerra, que voreja, per orient, el camp del pla Carbó i baixa cap al 
passallís de la riera Verneda i que, un cop travessada la riera, de pujada, ens portarà 
fins a la propera resclosa d’aquest molí. 

Per seguir l’itinerari reculem fins al camí asfaltat que, després d’un sobtat revolt, 
continua cap a ponent. Passat el revolt queda, a la dreta, l’ample camí que va al mas 
Torrent i al mas Cassà que cal seguir, de pujada. Cal deixar a la dreta el vial que porta 
al mas Torrent i continuar fins a la cruïlla. Aquí cal seguir el camí que baixa, a 
l’esquerra fins enllaçar amb el camí asfaltat que entra a la planta de terres vegetals 
de can Xurri. Cal seguir el camí asfaltat fins a la propera cruïlla on cal continuar, en la 
mateixa direcció, pel camí carreter que baixa sobtat, cap a la riera Sosvalls i que 
després enllaça amb el nucli cassanenc  quan entra en el carrer de Verneda. 
Seguint-lo s’arriba a la carretera o carrer Marina que cal seguir, un curt tram cap a 
dreta, fins al proper passeig Vilaret, on s’assoleix el punt de partida i s’acaba 
l’itinerari. 

Boscos i rieres de les Gavarres Cassà de la Selva

Suggeriments turístics: Aprofiteu per descobrir les cases modernistes d'aquest poble amb tradició surera i per descobrir el Parc Art, de les arts
contemporànies, únic en el seu gènere.
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Total Km: 11,5 km   ·   Lloc de sortida: 41º 53’ 15.41’’ N; 2º 52’ 46.72’’ E
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Comencem a caminar al barri vell de Salt i sortim davant la parròquia de Sant 
Cugat i ens dirigim cap a la plaça de la Vila, on podem observar les pedres 
arrodonides pel riu Ter que s’han utilitzat per construir les cases. També hi 
trobarem tres estàtues que representen a les llúdrigues, un animal antigament 
molt abundant al Parc i extingit a mitjans segle XX, el qual ha retornat gràcies a 
reintroduccions. Agafem el carrer Llarg i, a mà esquerra, el carrer Lluís Aguilera 
ens portarà fins al Pont del Rec. El pont travessa la Sèquia Monar, el canal actual 
és el resultat dels treballs d’adequació per a l’ús moliner, agrícola i industrial d’un 
rec ja documentat l’any 833, cosa que la converteix en una de les sèquies més 
antigues de Catalunya. Quan travessem el pont ens endinsem al Parc de les 
Deveses amb una gran zona d’hortes saltenques a banda i banda, tot avançant 
per un camí elevat. El parc de les Deveses havia estat una zona de pastura 
important, on baixaven els ramats de xais dels Pirineus per passar-hi l’hivern. La 
proximitat amb la ciutat de Girona afavoria la venda de la carn i els escorxadors 
de la ciutat es van ubicar a Salt. Arribem al Safareig de les Dones i seguim enmig 
d’arbredes per creuar la Via Verda que uneix Olot i Girona per a ciclistes i 
vianants.

Les arbredes són plantacions d’arbres per aprofitar-ne la fusta. Deixem a mà 
esquerra l’antic estany de les Fonts del Ter i continuem recte pels antics vivers 
municipals per travessar el Ter Petit, un curs abandonat del riu on queden 
algunes basses i aiguamolls. Arribem a una gran zona més oberta i a mà esquerra 
podem visitar la bassa dels ànecs. Cap a la dreta ens endinsem al Pla dels Socs i 
el camí ens porta al riu Ter on veurem una resclosa amb embarcador. Cap a la 
dreta anem tot a vora del riu seguint el camí fins a arribar a unes passeres sobre 
unes llacunes. Seguim recte fins a trobar el carril bici i girem a l’esquerra per 
agafar el primer trencant a la dreta. Aquest corriol enmig de les hortes de les 
Guixeres ens porta fins al poble, tot creuant de nou la sèquia Monar. Arribem als 

edificis de l’antiga Coma Cros i prenem el carrer de Sant Dionís fins a trobar altre 
cop la sèquia. Ens trobem el Parc del Rec Monar que ens portarà de nou al Barri 
Vell.

Les deveses i les hortes Salt

Suggeriments turístics: Mireu les finestres, portes i detalls d’un barri vell ple d’encants, s’hi ubica també el teatre municipal amb una programació molt
activa. Aprofiteu la dinàmica vida comercial del municipi.

Llocs
d’interès
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bici de passeig

Total Km: 4,93 km   ·   Lloc de sortida: 41º 58’ 27.72’’ N; 2º 46’ 52.66’’ E
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Aquest itinerari comença a la plaça Sant Domènec i transcorre per la zona est de la 
ciutat de Girona, a tocar del Barri Vell, coneguda com la zona de les Pedreres, 
denominació que evoca el seu origen i funció històrica per a la ciutat. Des de la Plaça 
Josep Ferrater i Mora pugem en direcció la muralla i agafem el carrer de la Muralla a 
mà esquerra. Al cap d’uns 110 metres a la dreta agafarem un corriol senyalitzat que 
ens porta a una zona d'observació de nummulits. Examinant amb detall la pedra 
podem descobrir-hi aquests organismes unicel·lulars "gegants" protegits per una 
closca carbonatada que vivien al fons marí, en llocs de poca profunditat. No són els 
únics fòssils presents en aquesta pedra, ja que si l'observem amb atenció, també hi 
trobarem restes d'altres organismes, com ara ostrèids i bivalves, cargols, petxines i 
coralls, proves de l’origen marí dels turons que envolten Girona. 

Seguim pujant per agafar l'antic camí de la Ferradura, recorregut per excel·lència de 
la població gironina fins a la urbanització de les Pedreres. Arribem a un dels antics 
espais d'explotació des d'on s'extreia la pedra i per tant evidenciem la seva 
omnipresència en l'arquitectura patrimonial gironina, a més de gaudir d'unes unes 
vistes extraordinàries sobre la ciutat.  Hem de constatar que aquesta pedra s’ha 
utilitzat per construir diverses cases del Barri Vell així com part de la Catedral, entre 
altres edificis de la ciutat.

Seguim per la banda dreta i pugem i voregem l’antiga pedrera fins a la torre d'Alfons 
XII, on obtindrem nova panoràmica de la ciutat amb espectaculars vistes de Girona, 
amb els Pirineus al fons. Aquesta torre és el punt més elevat de l'itinerari, i 
constitueix una gran talaia de 160 metres d'altitud , per això permet apreciar, de sud 
a nord, amb la Devesa i més enllà els el Canigó i el Puig Neulós, com a teló de fons, 
tot recorrent el perímetre habilitat com a camí que l'envolta.

Seguim per la carretera asfaltada fins al barri de Torre Gironella i en arribar a la plaça 
podrem admirar el paisatge de les Gavarres, un dels dos pulmons verds del Gironès. 

D’aquesta plaça en surt un petit corriol que baixa ràpidament entre matolls fins a un 
camí que cap a l’esquerra ens portarà a l’ermita del Calvari. Passem pel seu costat i 
podem seguir recte i desviar-nos per pujar a la petita muntanya de la O. Retrocedint 
un xic, podrem prendre per una baixada lleugerament pronunciada cap a la vall de 
Sant Daniel. En arribar-hi seguirem per la carretera que discorre pel fons de la vall 
fins a arribar al monestir de Sant Daniel.

Aprofiteu per visitar el Monestir, antiga seu de la comtessa Ermessenda on les 
monges guarden encara la recepta originària de la coca dolça que a ella li agradava.  
Arribats aquí, ja creuem el pont sobre el riu Galligants per pujar a la font d’en Pericot 
i seguir pujant per un corriol i una carretera fins a Torre Gironella des d'on podrem 
tornar a agafar el carrer de la Muralla fins al punt inicial. I si disposeu de més temps 
us aconsellem perdre-us pel barri vell de la ciutat, una meravella de cultura, patrimo-
ni i llegendes a l'entorn.

Les Pedreres i el camí del calvari Girona

Suggeriments turístics: Aprofiteu per descobrir el barri vell de la ciutat i la Catedral, construïda amb les pedres extretes de la zona per on passa la ruta i no
us perdeu la visita als Banys Àrabs, una de les joies romàniques del Gironès
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Total Km: 4 km   ·   Lloc de sortida: 41º 59’ 09.23’’ N; 2º 49’ 37.91’’ E
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Per fer aquesta ruta sortim del cor de la vall de LLémena, de la parròquia de Sant 
Pere de Llorà, que us aconsellem visitar si la trobeu oberta. L’edifici ja s’esmenta 
l’any 1058, però les recerques arqueològiques ens diuen que està construïda sobre 
un edifici anterior que es podria remuntar al s. IX. El que més destaca del conjunt és, 
sens dubte, el campanar, que com la resta de l’edifici és romànic. Per la part del 
darrere hi podrem veure un absis semicircular i dues absidioles laterals. I en 
destaquen les seves pintures preromàniques.

Ens dirigim cap a la carretera principal que caldrà travessar per agafar el primer 
carrer a mà esquerra que baixa passant pel costat del pavelló esportiu. Al final de la 
baixada asfaltada, girem sobtadament a la dreta per agafar el camí ral, primer 
asfaltat i tot seguit de terra.

Anem avançant deixant diverses cases a banda i banda fins a trobar un pont. Si 
volem visitar l’ermita de Sant Medir i el pont hem d'anar cap a la nostra esquerra. Per 
continuar la ruta, sense necessitat de passar el pont petit, anem recte cap a la 
Pallonera,una  masia que es troba dins del cràter del volcà del Clot de l’Omera.

Passant pel camí de davant de la casa, sortim del cràter fins a trobar la carretera 
GI-531. Anem fins a la marquesina del transport públic entre la carretera i el camp i 
agafem el camí de terra que travessant la carretera surt cap a la dreta. A la nostra 
esquerra veurem l’ermita de Sant Joan Baptista fins que, un xic més endavant, anem 
a parar a una pista més ampla. Ens dirigim cap a la dreta seguint la pista i després 
d’un revolt sobtat, veiem una gredera d’on es van extreure gredes de la colada 
principal del volcà de la Banya del Boc i que actualment està abandonada.

Seguim per la pista principal de pujada i poc després d’un revolt a l’esquerra, veiem 
un camí que comença amb una bona pujada a mà dreta. Si agafem aquest camí, amb 
un parell de fortes rampes, arribem al cràter del volcà de la Banya del Boc. Al final de 

la pujada deixem una traça de pista forestal a mà esquerra i travessem el cràter del 
Puig de la Banya del Boc entre camps de conreu. A l'encreuament del collet prenem 
el camí principal que baixa per iniciar el descens cap a Llorà. En el primer revolt, 
deixem una pista a mà dreta que ens portaria cap a les ruïnes del mas l’Hortaló. Amb 
alguna forta rampa de baixada, arribem a la pista asfaltada que si l’anem seguint 
passant primer entre alguna masia i després entres casetes amb jardí, ens portarà a 
trobar la carretera GI-531. Si tombem cap a l’esquerra, veurem el campanar de Sant 
Pere de Llorà que és el punt on hem començat la ruta.

El Puig de la Banya del Boc Llorà - Sant Martí de Llémena

Suggeriments turístics: Tasteu la gastronomia de la Cuina de les Carboneres. Descobriu les coves i cingles de Sant Martí de Llémena, admireu la gorga
de les Bruixes i els veïnats de Granollers de Rocacorba i les Serres. Des dels voltants de l’església de Granollers podeu fer excursions a peu fins a la font
dels Esquirols (1 Km) i la font dels Gelats (3 Km).
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Total Km: 8,5 km   ·   Lloc de sortida: 41º 01’ 14.29’’ N; 2º 42’ 24.27’’ E
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A l’entrada del poble (si venim de Sant Martí Vell a l'esquerra) trobem un petit espai 
d'aparcament on iniciem la passejada. Pugem pel carrer de Sant Esteve que ens 
permet apreciar l’autèntic caràcter del poble. Al capdamunt del carrer hi ha una 
placeta i a través d’un corredor arribem a la plaça de l’església. Per aquests carrers 
veiem voltes tradicionals, façanes, carrers estrets i tortuosos, portals, finestrals o la 
mateixa església parroquial de Sant Esteve, que amb el seu campanar són una de les 
imatges més representatives de Madremanya.

Seguim pel mateix carrer fins trobar l’avinguda de les Gavarres que ens porta a la 
sortida del poble. Just aquí, travessem la carretera de la Pera i, al costat d’una zona 
de recollida selectiva, agafem un camí que baixa a través dels camps i que havia 
estat una antiga via romana. 

Seguim fins a arribar a una zona boscosa on ens endinsem fins a trobar un 
desviament que baixa envers el veïnat de Millars, que aviat veiem enmig dels camps 
en una zona més baixa. Travessem el nucli de Millars tot observant la seva església i 
castell i agafem la carretera asfaltada cap a l’esquerra i la seguim fins a trobar el 
desviament també a l’esquerra i fem una pujada fins a tornar a trobar la carretera de 
la Pera (GIV-6425). Seguim cap a la dreta fins a trobar una estació transformadora de 
llum en un encreuament de camins.

Agafem el camí de terra del mig, més ample, que travessa camps de conreu i passem 
per una vinya, que queda a mà dreta, fins a trobar les restes d’un antic moli, a uns 
800 metres. Aquí girem a l’esquerra passant arran d’una zona boscosa fins a trobar 
un altre camí que es dirigeix de nou cap a l’estació transformadora i d’aquí agafem 
el camí asfaltat cap al barri del Pedró. 

Travessem enmig de les cases del barri, on podreu admirar la seva bellesa arquitec-
tònica i trobareu també una creu de Terme, que vincula el municipi amb la Via 
Augusta Seguim recte fins arribar al bell mig del poble de Madremanya.

Al peu de les Gavarres Madremanya

Suggeriments turístics: Aprofiteu per gaudir dels allotjaments tranquils i familiars. Recordeu també visitar el nucli medieval del poble.
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Total Km: 7,48 km   ·   Lloc de sortida: 41º 59’ 23.52’’ N; 2º 57’ 19.88’’ E
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Comencem a caminar a la Plaça Nova de Raset, veïnat de Cervià de Ter. A la nostra 
esquerra ens queda la gran casa pairal de can Santamaria. Com a curiositat us direm 
que és el lloc on va passar les nits dels dies 23 al 26 de gener de 1939 el poeta 
Antonio Machado camí de l’exili.

Seguim pujant per un camí que sembla més un torrent per arribar al veïnat de Dalt. 
Un cop trepitgem asfalt, hem de fer uns metres a la dreta per agafar el camí de terra 
que surt cap a l’esquerra. Passem pel davant de l’ermita de Sant Roc, després d’una 
baixada trobarem un lloc sovint embassat i és que travessem la riera de la Cinyane-
lla. Just després trobem un camí principal i el seguim cap a l’esquerra. Al cap d’un 
quilòmetre aproximadament, deixem un trencant a l’esquerra que porta la masia de 
Bellver i seguim, amb una lleugera baixada i entre bosc, fins a trobar les restes del 
molí situat a la vora de la riera de Cinyana. Comença una pujadeta de camí ample, 
passem per costat d’una granja i ja haurem arribat a Viladasens.

Si volem fer-hi una passejada, haurem de tombar a l’esquerra en direcció al poble on 
el primer que trobem serà el cementiri. Per continuar la ruta, però, hem de deixar el 
poble de Viladasens al darrere i començar a baixar per la pista que primer passa entre 
conreus i després fa un tram enmig de bosc. Poc després de sortir del tram de bosc, 
trobem la carretera de Viladasens que cal travessar per continuar el camí que surt 
just davant nostre i que tomba cap a la dreta. En el primer trencant on puguem 
dubtar, cal agafar el camí de la dreta que va a la vora de la riera de Cinyana i que poc 
després ens permet travessar-la i arribar a la carretera que ja havíem travessat abans. 
Davant nostre, passant doncs la carretera, anem avançant per la pista, deixem una 
granja a la nostra esquerra i poc després, hem de girar a la dreta si no volem tornar a 
fer la ruta sencera. Per aquest punt ja hi haurem passat, mirarem de no enfangar-nos 
gaire, passarem pel costat de l’ermita de Sant Roc i ja estarem de nou a Raset.

Aquesta ruta, en algun tram, coincideix amb el traçat del Camí de Sant Jaume. Val la 
pena que aprofiteu la caminada per fer una visita pel poble de Cervià de Ter, amb el 

magnífic monestir de Santa Maria, el mirador del Castell i els carrers amb aires 
medievals que us transportaran a altres èpoques.

Camins de monestir Cervià de Ter - Viladasens

Suggeriments turístics: Gaudiu de les activitats al monestir que organitza Cervià Antic, com el festival de música clàssica i les visites guiades.
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Total Km: 6,73 km   ·   Lloc de sortida: 42º 04’ 18.98’’ N; 2º 55’ 28.59’’ E
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d’interès
turístic

Volem precisar que el municipi de Bordils protegeix des de fa molt de temps, 
alguns dels arbres més vells i més grans per la seva excepcionalitat i singularitat, 
la qual cosa ha fer possible poder crear aquesta ruta de natura amb el agradable 
recorregut dels arbres monumentals. Anem doncs a conèixer arbres, masos 
antics, grans pollancredes i camps ben portats.

Sortim de davant l’Ajuntament on hi ha un Bordilenc, l'arbre blanc, l'arbre origina-
ri del poble. Girem a la dreta fins a l’alçada del safareig i girem a l’esquerra pel 
caminet al costat de la sèquia Vinyals, travessem el pont i girem a l’esquerra cap 
al Pla Suardell. Seguim pel camí al costat de la sèquia fins al final del parc on 
veurem els pollancres del Mas de La Riera. Girem a la dreta i després a l’esquerra 
fins a la riera de Sant Martí. Seguim la riera avall cap a l’esquerra i a 100 metres hi 
ha el Lledoner de Can Prat a mà dreta i després a l’esquerra podrem veure les 
Soques de Plàtan del Saltant. Seguim per la riera fins a arribar al Freixe del Pla de 
Mollet i continuem fins a La Palanca, on l’aigua sobrant de la sèquia Vinyals ja ha 
desguassat a la riera de Sant Martí, per on fluirà fins al riu Ter. Travessem la 
Palanca i seguim pel camí asfaltat. 

Trobem el barri de Rissec, al llarg del qual es veu un ampli conreu de Pollancredes 
i d’altres plantacions que s’anomena el Ban. Seguim fins a creuar la riera de 
Palagret i al cap d’uns 2 Km arribem a l’alzina de la Cànova. Continuem a l’esque-
rra i a 100 metres girem a la dreta i a 100 metres a l’esquerra i entrem al camí que 
porta a cal Cuní Gros per veure el seu Freixe. Reculem i girem a la dreta tot dret 
cap al barri del Molí i al primer encreuament asfaltat que trobem girem a l’esque-
rra. A 200 metres hi ha l’alzina del Molí i seguim camí avall cap a la riera de 
Palagret i a 100 metres a la dreta pugem un caminet que ens duu al paratge dels 
arbres blancs. 

Tornem a la riera i continuem per la dreta i al segon pujant a l’esquerra, ens 

trobem el Roure de les Arenes. Tornem a la riera i enfilem el pujant del davant per 
anar cap al nucli urbà. Seguim aquest carrer fins al final i girem el segon carrer a 
la dreta. Seguim aquest carrer per arribar al punt de sortida.

Ruta dels arbres monumentals Bordils

Suggeriments turístics: Aprofiteu per visitar l’església gòtica de Sant Esteve. Allotgeu-vos en alguna de les cases de turisme rural de la població i no us
perdeu l’exquisidesa de la pastisseria Xapa.

Ruta per
passejada familiar

Ruta per
bici de passeig

Total Km: 8,63 km   ·   Lloc de sortida: 42º 02’ 21.50’’ N; 2º 54’ 58.45’’ E
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El Puig d’Adri és un bonic exemple del vulcanisme quaternari de les comarques 
gironines, sobretot per la varietat i complexitat de les seves fases eruptives. Va 
començar amb una fase explosiva hidromagmàtica, on magma ascendent es va 
barrejar amb aigua subterrània, tot provocant l’obertura d’un gran cràter de prop 
d’un quilòmetre de diàmetre. Aquest cràter avui costa d’apreciar, ja que es troba 
parcialment recobert per dos edificis volcànics posteriors, de tipus estrombolià que 
són els que formen el puig pròpiament dit.

Començarem la ruta, que és unidireccional des del llogarret d’Adri. Un camí just 
davant de les cases enfila en direcció sud cap al puig, tot passant al principi enmig 
d’un camp d’oliveres. El camí comença a enfilar-se tot entrant al bosc. A l’esquerra hi 
trobem una antiga terrera on es veuen materials molt fins formats per cendres 
volcàniques i petits fragments de roca del subsòl, dipositats en forma de capes. 
Aquests materials varen ser expulsats en la fase explosiva inicial del volcà.

El camí segueix pujant suaument fins a arribar a una mena d’altiplà amb feixes de 
conreu. Aquí els materials volcànics són blocs de pedra tosca dipositats al damunt 
de les cendres que trobàvem a baix per una fase eruptiva estromboliana més 
tranquil·la. Els camps de baix la dreta corresponen al primer cràter, parcialment 
cobert per l’edifici del puig.

Seguim el camí fins a trobar un cadenat i les runes d’una antiga casa (can Xinet). Des 
d’aquí hi ha unes magnífiques vistes del pla de Girona, les Gavarres, Rocacorba i part 
del Baix Empordà. Passades les runes seguim tota vora de camp fins a arribar a l’inici 
del bosc. Veiem a l’esquerra un corriol que baixa sobtadament entre unes feixes i el 
bosc. El seguim fins a ficar-nos de ple enmig d’un alzinar. Sense deixar el corriol 
passem pel costat d’unes feixes amb pins que trobem a la dreta. Al final de la pineda, 
a l’esquerra, albirem per entre els arbres, una magnífica vista del pla de Canet, 
format per l’acumulació de cendres volcàniques al fons d’antigues valls.

Seguim per un corriol estret i ben fressat de baixada, deixant un altre petit corriol 
que puja a la dreta. Passem pel mig d’un alzinar amb una gran densitat de peus de 
rebrot a conseqüència d’una antiga i intensa explotació per al carboneig. 
Precisament enmig mateix del corriol ens toparem amb una plaça carbonera 
abandonada. Més endavant el corriol ens porta a un camí més ample, que anirem 
seguint de baixada entre alzines i sureres. Després d’una petita pujada i un tram 
planer veiem uns camps a la dreta. Seguim el camí principal tot seguint la baixada i 
passant pel costat d’una casa, que deixem a l’esquerra, i fins a arribar a la carretera 
que va de Canet a Adri. Passem la carretera i, just després, enfilem el caminet de la 
dreta, deixant dos corriols a l’esquerra. El camí ens porta, entre sureres i alzines, fins 
a una pista asfaltada al costat del mas de la Torre, ja a les envistes de Canet.

Seguim per la pista fins al camí que porta al mas. Just al costat hi trobem un plafó 
informatiu i el camí que ens porta, de baixada, cap a les gorgues de Canet, formades 
per l’excavació que de l’aigua de les rieres a les colades de lava i cendra que varen 
baixar pel fons de vall des del volcà. Podem fer-hi la volta tot aprofitant els ponts i 
tornar pel mateix camí, de pujada, fins al poble de Canet.

El puig d’Adri i les gorgues de Canet Canet d’Adri

Suggeriments turístics: Tasteu la gastronomia de la vall d'Adri amb una oferta àmplia de restaurants de cuina catalana adaptats al turisme familiar. Feu una
estada de turisme rural a la vall de Llémena. Aprofiteu fer altres activitats a l’entorn: trèkking aquàtic, tren turístic, bicicleta,...

Ruta per
passejada familiar

Ruta per
senderisme Ruta per BTT

Total Km: 3,69 km   ·   Lloc de sortida: 42º 2’ 12.50’’ N; 2º 44’ 1.02’’ E

Gastronomia
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Sortim de la plaça de l’Ajuntament pel carrer Nou en direcció a ponent fins al punt 
que el carrer gira a la dreta, i travessem el carrer Francesc Macià. Seguim en direcció 
a la zona esportiva pel carrer del Raval dels Horts i girem cap a la dreta on hi ha una 
curta pujada.

Passem per sobre del pont de la carretera i deixem una pista a la dreta. Anem a la 
font del Rossinyol i la del Llorer per la pista que baixa a mà esquerra. Ara cal tornar 
pel mateix tram de camí. Passem vora de la zona esportiva i, en trobar la carretera 
asfaltada, girem a la dreta, reculem uns pocs metres -podem veure unes bones 
vistes del poble- i seguim tot fent un gir a l’esquerra per la pista de terra.

Després d’una única corba a la dreta, cal deixar la pista que surt cap a l’esquerra i 
continuar tot dret fins a trobar el veïnat de Diana. Després de visitar-lo i admirar la 
seva ermita de Sant Feliu, continuem per la carretera asfaltada en direcció al veïnat 
de Sant Mateu.

Podem fer tot el tram de carretera, però també a mà dreta podem seguir una pista 
forestal que fa una lleugera baixada al principi. Seguim tot dret per un corriol, sense 
girar a la dreta ni baixar al camp de cultiu, on podrem ensumar la flaire del romaní. 
Carreguem el nostre oxigen amb aquests aromes de Gironès tan sans i seguim. 
Trobem una cruïlla de camins i seguim tot recte iniciant una mica de pujada.

Deixem el camí que va en la direcció que dúiem i girem a l’esquerra fins a arribar a la 
carretera asfaltada. Seguim per la carretera passant pel davant d’un mas, a la vora 
de la paret del qual trobem dos arbres abraçats per la soca, i a la dreta hi tenim unes 
vinyes, que produeixen un dels vins del Gironès. Recomanem tastar-lo.

Si ens desviem cap a l’esquerra, a pocs metres de la carretera, arribem a l’ermita de 
Sant Tomàs. Tornant de l’ermita i travessant la carretera, seguim la ruta per la pista 
que baixa just davant nostre.

A mà dreta deixarem un singular edifici, unes bodegues de vi. A l’encreuament de 
camins seguim tot dret per una pujada arran d’unes granges. Girem a l’esquerra, 
passem per sobre la carretera pel pont i ens dirigim cap al poble de Sant Jordi 
Desvalls pel carrer de Viladasens.

Si girem a l’esquerra pel carrer de Colomers i després cap a la dreta pel carrer Baix i 
el carrer de l’Església, arribem al punt de sortida fent una volta pels carrers amb més 
història del poble.

Ruta pels veïnats Sant Jordi Desvalls

Suggeriments turístics: Aprofiteu per endinsar-vos al riu Ter i contemplar la bellesa dels paisatges, la flora i la fauna tot navegant amb un caiac.

Turisme
rural

Llocs
d’interès
turístic

Ruta per
passejada familiar

Ruta per
bici de passeig

Senderisme
guiat

Total Km: 7,1 km   ·   Lloc de sortida: 42º 04’ 15.79’’ N; 2º 57’ 12.16’’ E
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Senderisme
guiat

Sortim de la plaça de la Font Picant, davant l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i 
podem agafar forces bevent aigua de la font d’aigua, emmarcada per un mural de 
ceràmica vitrificada. Seguim pel camí de terra que ens deixa l’església a la dreta i 
ens endinsem en la primera part de la passejada, suau i tranquil·la, amb un trajecte 
completament planer, amb camps i espais ombrívols, gràcies a la vegetació de 
ribera. Seguirem recte fins que deixem a mà esquerra la masia de ca l'Arnau i 
arribem a un encreuament. Girem a l’esquerra i ens trobem en plena zona del 
congost del Ter, format al llarg dels anys pel pas del riu. Passarem pel costat del 
priorat de Sant Vicenç i tot vora el riu seguirem fins a passar sota el pont de la 
variant de Girona. Arribarem fins al cau de les Goges, unes coves on s’han localitzat 
restes prehistòriques de la cultura paleolítica. Seguirem recte per una gran plana 
amb una panoràmica del municipi veí de Celrà i seguirem fins a arribar a un encreua-
ment a mà esquerra abans d’un pont sobre el riu Terri. Seguirem prop del riu fins a 
endinsar-nos al bosc i ara el camí s’enfila muntanya amunt per dur-nos fins al veïnat 
dels Sants Metges i la zona més elevada del puig. Allà les restes ibèriques al costat 
de l’església, romanes (Castellum Fractum, 350 dC) i romàniques (església de Sant 
Cosme i Sant Damià-els Sants Metges-) ens mostren la importància estratègica del 
lloc alhora que, al davant nostre, se’ns obren les vistes de la comarca del Gironès i 
les comarques veïnes, destacant la panoràmica del Baix Empordà i dels Pirineus. La 
situació del lloc, amb abundància d’aigua i boscatge, era excel·lent per a la caça i 
òptim per a l’establiment de l’hàbitat de l’home, com ho demostren els jaciments 
descoberts i les troballes de ceràmica ibèrica i altres restes arqueològiques, que 
evidencien l’existència de diverses cultures d’èpoques remotes.

Ja de baixada per la carretera asfaltada, passem pel costat de la grandiosa fortifica-
ció de caràcter militar de finals del s. XIX que corona la part nord de la muntanya. 
Aquesta, a banda del llegat arqueològic, també és dipositària d’una gran riquesa 
natural, de flora i fauna. Són remarcables els boscos d’alzina i castanyer, amb zones 
de pi blanc. També és molt destacable la presència d’animals, especialment aus a la 

zona del riu Ter, guineus i porcs senglars als boscos propers als camps de conreu. A 
poc a poc la carretera començarà a baixar fins a la plaça inicial del recorregut.

El congost i la muntanya de Sant Julià Sant Julià de Ramis

Suggeriments turístics: Descobreix la comarca al Centre de Visitants del Gironès, molt proper a la muntanya de Sant Julià. 

Llocs
d’interès
turístic

HotelsTurisme
actiu

Ruta per
senderisme Ruta per BTT

Total Km: 9,22 km   ·   Lloc de sortida: 42º 02’ 03.97’’ N; 2º 50’ 22.18’’ E

TA

Gastronomia
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Senderisme
guiat

Just entre la plana i el mar, aquest itinerari transcorre per boscos mediterranis en un 
indret avui escassament poblat, en contrast amb el passat, tal com ho demostren les 
restes megalítiques i iberes o les restes més recents d’algunes masies avui abandonades.

Iniciem l’itinerari al Km. 9 de la carretera GIV-6821 Llagostera a Tossa de Mar que passa 
per Sant Grau i cala Salionç. En aquest punt trobem un plafó informatiu de l’itinerari, just 
on el sender GR-92 travessa la carretera. Agafem la pista de la dreta, en direcció a ponent, 
seguint les marques blanques i vermelles del sender.

Sense deixar les marques ni la pista principal, i tot caminant entre boscos de pins i suros, 
a uns 500 metres arribem al menhir d’en Llac, que s’aixeca a la dreta del camí. Aquest 
monument megalític fou redreçat l’any 1981, quan va ser descobert i tal com ho recorda 
una placa als seus peus, però els seus orígens es remunten a uns 5.000 anys com mínim. 
Els menhirs (literalment “pedra dreta en idioma bretó”) es coneixen també com en català 
com a “pedres llargues” o “pedres del dimoni”. Edificats per poblacions ja majoritària-
ment sedentàries les seves funcions podrien ser variades, des de marca territorial fins a 
lloc de culte religiós.

Continuem per la pista principal seguint les marques del GR-92 i les banderoles que 
senyalitzen el puig de Cadiretes. El camí no té pèrdua. En arribar a una esplanada girem a 
la dreta, tot abandonant les marques blanques i vermelles del GR-92 i seguint les 
blanques i grogues i la banderola que ens adrecen al puig de Cadiretes. Pugem fins a 
trobar un corriol a l’esquerra amb una nova banderola que ens guia cap al puig passant 
enmig d’un alzinar humit. Poc més de 100 metres més endavant, arribem al puig després 
d’enfilar-nos per unes roques. A l’esquerra haurem deixat, mig cobertes per la vegetació, 
les restes d’un antic poblat ibèric. Des de dalt del puig albirem magnífiques vistes que, en 
un dia clar abasten des del Garraf al Pirineu i des del mar a les serralades prelitoral i 
transversal.

Per seguir l’itinerari reculem fins just abans del menhir d’en Llach, on una banderola a mà 
dreta assenyala un corriol que porta a Pedra sobre Altra. Immediatament el corriol mena 
a un camí fondo excavat al terreny: el prendrem en direcció a la nostra esquerra. De mica 
en mica el camí es va tornant un corriol. A uns 100 metres deixarem una desviació a 
l’esquerra. Seguint el corriol i després de passar per sota d’una línia elèctrica, trobarem 
davant nostre el rocam de Pedra sobre Altra, al qual s’accedeix per un petit pas enmig de 
la vegetació, situat a l’esquerra del camí.

Pedra sobre Altra no és més que un bloc de granit erosionat, l’estructura del qual fou 
aprofitada per construir-hi un dolmen, tot excavant una balma i edificant-hi una galeria 
d’accés encara ben visible. Els dòlmens són antics enterraments datats, com els menhirs 
de fa uns 5.000 anys. Quan, com en aquest cas aprofiten estructures rocoses ja existents 
reben el nom de paradolmens.

Després de visitar Pedra sobre Altra només queda seguir el camí, sense desviar-nos, fins 
a arribar de nou a la carretera. Girarem a l’esquerra i la seguirem 350 metres fins a 
retornar al punt de partida.

El puig de Cadiretes Llagostera

Suggeriments turístics: Admireu des del Puig de Cadiretes la impressionant visita de la Costa Brava. Visiteu el nucli antic de Llagostera i feu la ruta de la
muralla que l’envolta. Tasteu la cuina dels sentits que el municipi us ofereix, especialment els bolets. Visiteu el Centre d’Interpretació de Can Caciques, per
descobrir l’evolució de les feines del bosc al massís de l’Ardenya.

Llocs
d’interès
turístic

CàmpingTurisme
actiu

Ruta per
passejada familiar

Ruta per
senderisme Ruta per BTT

Total Km: 4 km   ·   Lloc de sortida: 41º 45’ 38.31’’ N; 2º 56’ 31.15’’ E

TA

Gastronomia
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Aquest itinerari és molt representatiu dels diferents tipus de boscos que podem 
trobar a les Gavarres: alzinars, suredes, pinedes, castanyedes i boscos de ribera. A 
l’alçada del cementiri de Llambilles deixem el cotxe i seguim la carretera fins a 
trobar la riera del Bugantó que seguim fins a trobar un petit pont que creuem. 
Immediatament després agafem un camí cap a la dreta que segueix cada vegada 
més proper a la riera fins que es desvia a l’esquerra endinsant-se al bosc. A pocs 
metres trobem un corriol a mà dreta que podrem desviar-nos per visitar la pedra de 
les trenta creus. Aquest corriol estret va pujant enmig d’un bosc dens d’alzines i 
pins. A poc més de 250 metres trobem aquesta misteriosa pedra després de 
desviar-nos lleugerament a la dreta.

Tornant al camí inicial seguim fins a trobar la font de Sant Cristòfol, un paratge on 
podem observar una bona representació de plantes típiques de bosc de ribera. 
Seguim arran de riera fins a trobar una pista forestal ampla que pugem cap a 
l’esquerra i ens porta a l’ermita de Sant Cristòfol. El contrast entre el bosc humit i 
bosc sec és molt patent en aquest itinerari. Aquesta església ja es citada l’any 882 i 
la seva història es troba carregada de moment d’esplendor i incidents diversos. La 
construcció actual és d'una sola nau, amb pedra vista i absis semicircular. Al mur sud 
hi ha adossada la casa de l'ermità, de planta quadrangular. La porta principal està 
protegida per un porxo i culmina l'obra un petit campanar de cadireta. Al voltant 
d'aquesta església hi ha una àrea recreativa. Agafem la pista forestal que va cap a la 
dreta i a uns 500 metres prenem el desviament cap a l’esquerra que aviat descendirà 
fins a uns camps més oberts per tornar a pujar enmig de bosc. Seguim fins a trobar 
can Nino que ens queda a mà dreta prop de la carretera i després d’uns 700 metres 
ens trobem enmig de camps de fruiters a banda i banda i seguim fins a tornar a 
trobar la riera del Bugantó i la carretera asfaltada de l’inici. Per tornar al punt inicial 
anem cap a la dreta fins a l’aparcament.

Sant Cristòfol del Bosc Llambilles

Suggeriments turístics: Descobriu les masies que envolten el poble i aprofiteu la ruta per familiaritzar-vos amb la flora i la fauna de les Gavarres,
el pulmó verd del Gironès.

Llocs
d’interès
turístic

Ruta per
passejada familiar

Ruta per
senderisme Ruta per BTT

Senderisme
guiat

Total Km: 8 km   ·   Lloc de sortida: 41º 55’ 12.98’’ N; 2º 51’ 59.98’’ E
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Comencem la ruta a l’aparcament de la zona del camp de futbol, a la Pineda, a tocar 
del Centre BTT. Deixant el poble de Sant Gregori darrere nostre, durant els primers 
metres cal seguir la carretera asfaltada i just després de passar el pont sobre la 
Llémena, girem a l’esquerra per agafar un camí que ens portarà fins a l’aiguabarreig 
de la Llémena amb el Ter. Aquí el camí fa un gir de 90 graus cap a la dreta i l’anem 
seguint de manera que el Ter ens quedarà sempre a la nostra esquerra. Aquest camí 
ens porta fins a una pista més ampla que anirem seguint, deixant a la dreta un camí 
que s’endinsa pels conreus del pla de l’Argelaguet i dos trencants a l’esquerra, el de 
l'illa de la Pilastra i més endavant el del passadís que ens portaria a creuar el Ter cap 
a Bescanó.

Tot seguit trobem la carretera asfaltada que haurem de seguir cap a l’esquerra. A la 
bifurcació on comença una pista de terra que segueix el Ter, hem de seguir l’asfalt 
girant cap a la dreta per un tram de pujada. En el primer trencant a la dreta, deixem 
l’asfalt per seguir per la pista de terra que ens portarà fins a la font Picant o de can 
Corominas on podrem veure l’edifici que l’envolta i tastar l’aigua ferruginosa i 
carbònica.

Continuem pel camí que s’enfila pel davant d’on hem arribat a l’esplanada de la font, 
fent algunes fortes marrades fins a trobar la pista forestal que va de l’Argelaguet 
fins a Sant Grau. Aquesta pista només l’hem de travessar per començar a baixar per 
un corriol que voreja la tanca de can Clarà i que ens portarà fins a la font del Raig.

L’itinerari continua des de la font pel camí accessible pels cotxes i ens durà fins a un 
tram asfaltat que el seguirem de baixada i quan desemboquem a la carretereta 
també asfaltada, la seguirem cap a l’esquerra passant pel davant del castell de Sant 
Gregori. Aquest castell, el casal dels Margarit –avui ben restaurat- té una llarga 
història. Per exemple, durant els fets remences, fou en aquest casal fortificat on Lluís 
de Margarit va intentar fer de mitjancer entre el rei Ferran II El Catòlic i Francesc de 

Verntallat per intentar resoldre el conflicte remença l’any 1485. Continuem fins al 
veïnat de l’església travessant aquest grup de masos i, passant pel davant de 
l’església, anem a buscar el camí asfaltat que planeja (deixant la pujada del cementiri 
a l’esquerra).. Ben aviat trobem que l’asfalt ens portaria a fer una forta pujada a 
l’esquerra (que no farem) i seguim pel camí de terra que continua planejant.

Al cap d’uns 200 metres, trobem l’accés a la font de can Verdaguer o font Groga, 
altra vegada d’aigua ferruginosa. Tornem a la pista de terra que anàvem seguint i a 
la primera corba a l’esquerra agafem un camí que surt a mà dreta per arribar a la 
resclosa del molí de Sant Gregori. Continuem travessant una arbreda i just en arribar 
en una zona d’hortes amb barraques, girem a la dreta per tornar cap al veïnat de 
l’Església. En trobar la carretera asfaltada, la seguim cap a l’esquerra fins al primer 
trencant a la dreta. Davant nostre veiem el pont de la Llémena, però sense 
arribar-hi, agafarem la pista de terra (a la nostra dreta deixem el Molí) i seguim pel 
camí que continua recte davant nostre. Arribem a un trencant de quatre camins i 
girant a la dreta podrem travessar la Llémena. Un cop passat el riu, cap a la dreta 
aviat els trobarem la Pineda on hem començat la ruta de les fonts.

La ruta de les fonts Sant Gregori

Suggeriments turístics: Tasteu la gastronomia de l’entorn, des de cuina catalana a cuina creativa. Feu-hi una estada de turisme rural. Aprofundiu en el seu
patrimoni cultural coincidint amb el festival de tardor de música clàssica. Pugeu en bicicleta fins a Sant Grau i descobriu les restes del castell de Tudela.
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Total Km: 11,3 km   ·   Lloc de sortida: 41º 59’ 09.08’’ N; 2º 45’ 33.32’’ E
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Travessant el municipi per la ctra. de Juià, tombarem a la dreta en el primer camí un 
cop travessada la riera Palagret. Deixarem el cotxe en un aparcament a uns 250 
metres, on trobarem un plànol indicatiu i informació. Agafarem el camí per a 
començar l’itinerari que queda a l’esquerra de l’aparcament, senyalitzat amb fletxes 
de color verd. Coincidint amb el segon pal de senyalització i a mà dreta, trobarem el 
forn de calç del mas Garriga (2ª meitat s. XIX). Hi pujarem pel costat esquerre per 
observar-lo des de dalt. A partir d’aquí agafarem el camí que segueix amunt. Quan el 
camí sembla que es fa més estret, trobarem una pedra grossa al mig del camí, i ens 
desviarem cap a l’esquerra per endinsar-nos en un bosquet. Al costat esquerre 
podrem observar els diferents clots que conformen el sòl del bosc, fruit de les 
extraccions d’argila per a la fabricació de les rajoles. Arribarem a la rajoleria i les 
basses d’on s’extreia el fang a mitjans del s. XIX. Seguirem les fletxes de darrere la 
rajoleria per a retrobar el camí. Ens trobarem un trencall. Seguirem a la dreta i 
pujarem.

Abans del capdamunt de la pujada trobarem un rètol que ens anuncia la font 
Musquera a mà esquerra. Hi baixarem però retornarem a aquest punt per seguir 
l’itinerari. De nou en el camí, seguirem pujant fins que trobarem un trencall a 
l’esquerra que ens portarà a un olivet del mas Espolla. Retornarem al camí fins a 
trobar el mas Espolla. Hi passarem per davant fins  a trobar un camí asfaltat. A uns 
50 metres a mà dreta trobarem el trencall per pujar a la pedrera. Creuarem la 
carretera asfaltada i girarem el següent camí a l’esquerra, on ens trobarem a mà 
dreta el forn de calç de can Gic, també dit de can Taverner (segona meitat s. XX). Es 
pot visitar la part superior i la inferior. Seguint pel camí de la part superior del forn, 
ara ja asfaltat, trobarem a la dreta un altre trencall per pujar a la segona pedrera. Si 
retornem al camí asfaltat arribarem al mateix punt de sortida.

Els forns de calç i la rajolera Celrà

Suggeriments turístics: Visiteu l’edifici modernista de la fàbrica Pagans, actual seu de l’Ajuntament i punt de trobada cultural, social i lúdica del municipi.
També hi trobareu el centre d'interpretació del camp d'aviació. Els que estigueu més en forma podeu enllaçar amb el sender dels Àngels. 
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Total Km: 2,6 km   ·   Lloc de sortida: 42º 01’ 25.43” N; 2º53’33.13” E
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ens donarà dues opcions. A l’esquerra anirem al barri Vell de la ciutat, de visita 
obligada per als peregrins, on podrem visitar, entre altres, la Catedral, l’església 
de Sant Feliu, els Banys Àrabs i el call jueu. Si en el pont girem a la dreta, 
arribarem al parc de la Devesa. Per continuar amb el camí, haurem de creuar el 
parc, passar pel costat del palau firal i l’auditori, fins arribar a la frontissa del riu 
Güell. Allà creuarem i seguirem el camí de la via verda. Aquest camí travessa les 
hortes fins arribar a la població de Salt. El primer paisatge que tindrem de la 
població és, espectacular, ja que entrarem per les deveses, un fantàstic espai 
natural enmig de la zona urbana, delimitat pel riu Ter i la sèquia Monar. Allà 
tindrem l’oportunitat de gaudir de la naturalesa, tot passejant i contemplant de la 
fauna i la flora. A part tindrem l’oportunitat de gaudir de la zona de pícnic que hi 
ha al pla dels Socs. Seguirem per la via verda que va quasi paral·lela al riu Ter fins 
arribar a la població de Bescanó. Allà podrem veure la magnífica central 

hidroelèctrica modernista que s’alimenta del corrent generat per la ja centenària 
sèquia Monar. Per continuar la ruta, haurem de seguir per la via verda, que ens 
portarà a la veïna comarca de la Selva.

Començarem la ruta en el municipi de Viladasens, seguint els senyals oficials del 
camí de Sant Jaume. Seguirem el camí pel terme municipal de Viladasens. 
Passarem pel veïnat de la Móra, resseguint el camí principal que porta fins al 
centre de la població. Travessarem camps de conreu que encara estan en actiu i 
que representen en gran part l’economia tradicional i actual de la zona. Seguirem 
endavant fins arribar al nucli urbà. Creuarem el poble seguint les indicacions i 
continuarem el camí fins arribar al veïnat de Raset, ja dins del terme municipal de 
Cervià de Ter, i un dels veïnats més coneguts de la població. Quan arribem a la 

població, seguirem a la dreta fins arribar al monestir de Santa Maria de Cervià de 
Ter, sense cap mena de dubte un dels punts més importants que trobarem al camí 
de Sant Jaume pel seu tram al Gironès. Aquest monestir va ser un important punt 
de trobada per als peregrins que feien el camí de Sant Jaume, ja que a més del seu 
component religiós, va ser un antic hospital de peregrins.

Seguirem el nostre camí, tot recte creuarem la població i passarem per davant de 
la creu de terme, que antigament delimitava el terme municipal de la població. 
Creuarem la carretera i seguirem per un camí de terra, que en molts trams és 
paral·lel a la carretera GI633. Girarem a l’esquerra quan veiem la indicació, tot 
rodejant un magnífic bosc de pollancres. En algunes ocasions el camí ens portarà 
a veure la proximitat que hi ha al riu Ter, el més important de la comarca, i que 
durant molt de temps va ser la columna vertebral de la seva economia. El camí ens 
portarà fins a Medinyà i ja en el terme municipal de Sant Julià de Ramis 
percebrem un paisatge magnífic, ja que un bon tram de camí voreja el riu Ter i la 
sèquia Vinyals. Avançant sempre per la mateixa pista, arribarem prop de la 
muntanya dels Sants Metges, on veurem que una altra senyalització comarcal 
ens oferirà la possibilitat de seguir-ne la ruta, que ens portaria a pujar la muntanya 
i poder visitar l’ermita romànica i les impressionants restes arqueològiques del 
castellum fractum.

Si optem per seguir la ruta del camí de Sant Jaume, arribarem a la carretera 
principal. En aquest punt haurem de seguir pel voral, anant en compte ja que es 
tracta d’una carretera bastant transitada. Als pocs metres, arribarem al terme 
municipal de Sarrià de Ter. Entrarem al poble pel carrer Major i el creuarem fins 
arribar al pont de l’Aigua. A l’altra banda del riu, i ja en terme municipal de 
Girona, girarem a la dreta i entrarem al barri de Pont Major. Allà passarem per 
davant del que també havia estat un hospital de peregrins. Sempre seguint pel 
mateix carrer, arribarem al barri de Pedret, un dels més pintorescos de la ciutat i 
amb un agradable passeig que voreja el riu Ter. Arribarem finalment a un pont que 

El Camí de Sant Jaume

Suggeriments turístics: Gaudiu de la gastronomia tradicional catalana en els restaurants que hi ha als pobles per on transcorre la ruta. Allotjeu-vos a algun
dels hotels o a les cases de turisme rural. Visiteu aquells indrets i monuments amb gran rellevància en el món del pelegrinatge, com el monestir de Cervià
de Ter o el Barri Vell de Girona. 

Total Km: 26 km
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ens donarà dues opcions. A l’esquerra anirem al barri Vell de la ciutat, de visita 
obligada per als peregrins, on podrem visitar, entre altres, la Catedral, l’església 
de Sant Feliu, els Banys Àrabs i el call jueu. Si en el pont girem a la dreta, 
arribarem al parc de la Devesa. Per continuar amb el camí, haurem de creuar el 
parc, passar pel costat del palau firal i l’auditori, fins arribar a la frontissa del riu 
Güell. Allà creuarem i seguirem el camí de la via verda. Aquest camí travessa les 
hortes fins arribar a la població de Salt. El primer paisatge que tindrem de la 
població és, espectacular, ja que entrarem per les deveses, un fantàstic espai 
natural enmig de la zona urbana, delimitat pel riu Ter i la sèquia Monar. Allà 
tindrem l’oportunitat de gaudir de la naturalesa, tot passejant i contemplant de la 
fauna i la flora. A part tindrem l’oportunitat de gaudir de la zona de pícnic que hi 
ha al pla dels Socs. Seguirem per la via verda que va quasi paral·lela al riu Ter fins 
arribar a la població de Bescanó. Allà podrem veure la magnífica central 

hidroelèctrica modernista que s’alimenta del corrent generat per la ja centenària 
sèquia Monar. Per continuar la ruta, haurem de seguir per la via verda, que ens 
portarà a la veïna comarca de la Selva.

Turisme
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Començarem la ruta en el municipi de Viladasens, seguint els senyals oficials del 
camí de Sant Jaume. Seguirem el camí pel terme municipal de Viladasens. 
Passarem pel veïnat de la Móra, resseguint el camí principal que porta fins al 
centre de la població. Travessarem camps de conreu que encara estan en actiu i 
que representen en gran part l’economia tradicional i actual de la zona. Seguirem 
endavant fins arribar al nucli urbà. Creuarem el poble seguint les indicacions i 
continuarem el camí fins arribar al veïnat de Raset, ja dins del terme municipal de 
Cervià de Ter, i un dels veïnats més coneguts de la població. Quan arribem a la 

població, seguirem a la dreta fins arribar al monestir de Santa Maria de Cervià de 
Ter, sense cap mena de dubte un dels punts més importants que trobarem al camí 
de Sant Jaume pel seu tram al Gironès. Aquest monestir va ser un important punt 
de trobada per als peregrins que feien el camí de Sant Jaume, ja que a més del seu 
component religiós, va ser un antic hospital de peregrins.

Seguirem el nostre camí, tot recte creuarem la població i passarem per davant de 
la creu de terme, que antigament delimitava el terme municipal de la població. 
Creuarem la carretera i seguirem per un camí de terra, que en molts trams és 
paral·lel a la carretera GI633. Girarem a l’esquerra quan veiem la indicació, tot 
rodejant un magnífic bosc de pollancres. En algunes ocasions el camí ens portarà 
a veure la proximitat que hi ha al riu Ter, el més important de la comarca, i que 
durant molt de temps va ser la columna vertebral de la seva economia. El camí ens 
portarà fins a Medinyà i ja en el terme municipal de Sant Julià de Ramis 
percebrem un paisatge magnífic, ja que un bon tram de camí voreja el riu Ter i la 
sèquia Vinyals. Avançant sempre per la mateixa pista, arribarem prop de la 
muntanya dels Sants Metges, on veurem que una altra senyalització comarcal 
ens oferirà la possibilitat de seguir-ne la ruta, que ens portaria a pujar la muntanya 
i poder visitar l’ermita romànica i les impressionants restes arqueològiques del 
castellum fractum.

Si optem per seguir la ruta del camí de Sant Jaume, arribarem a la carretera 
principal. En aquest punt haurem de seguir pel voral, anant en compte ja que es 
tracta d’una carretera bastant transitada. Als pocs metres, arribarem al terme 
municipal de Sarrià de Ter. Entrarem al poble pel carrer Major i el creuarem fins 
arribar al pont de l’Aigua. A l’altra banda del riu, i ja en terme municipal de 
Girona, girarem a la dreta i entrarem al barri de Pont Major. Allà passarem per 
davant del que també havia estat un hospital de peregrins. Sempre seguint pel 
mateix carrer, arribarem al barri de Pedret, un dels més pintorescos de la ciutat i 
amb un agradable passeig que voreja el riu Ter. Arribarem finalment a un pont que 
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Procedents de Sant Julià de Ramis i de Sarrià de Ter i a uns quatre quilòmetres al 
nord de Girona, creuem el riu Ter pel Pont Major i penetrem a la ciutat pel barri de 
Pedret. Antigament es creuava el riu pel pont anomenat de "Sant Jaume", desapa-
regut per les inundacions que patia la ciutat, per arribar a l'hospital de Sant Llàtzer 
que atenia les seves necessitats, conegut popularment per l'Hospital de Sant 
Jaume, per estar la capella annexa dedicada a Sant Jaume la imatge presidia el 
presbiteri. En l'actualitat és un Centre Cívic.

Seguint el nostre camí arribem a la plaça de Sant Pere. Sobre la llera del riu 
Galligans, avui soterrat, podem contemplar a la façana d'un edifici, dues vieires o 
petxines de Santiago, una a cada costat de la llinda d'un balcó.

Fent un gir a l'esquerra ens endinsem al carrer Pujada del Rei Martí l'Humà i 
seguim cap a l'Església Basílica de Sant Fèlix, on entrarem per una porta lateral, 
després de salvar una llarga escalinata. Els pelegrins visitaven el cos del màrtir 
Sant Narcís patró de la ciutat. Al presbiteri de l'altar major hi ha els dotze apòstols 
i entre ells podem veure a l'Apòstol Sant Jaume. Sortint per l'altra porta lateral, 
ens acostem a la Catedral de Santa Maria. A la façana podem apreciar la mateixa 
disposició de les imatges que hi havia a la capella de Sant Jaume a Pedret. Al 
centre la Verge Maria i a la seva esquerra Sant Jaume pelegrí, i a la seva dreta Sant 
Josep. 

Entrant per la porta principal de la Catedral, a la nostra dreta hi ha una capella en 
la qual podem veure a Sant Jaume sobre un cavall blanc. A prop del presbiteri en 
una de les vidrieres laterals hi ha la imatge de Sant Jaume pelegrí. Darrere del 
presbiteri a dalt, està situat el tron de Carlemany considerat el primer pelegrí que 
va anar a Santiago però que no va poder arribar. Seguim per la Via Augusta pel 
carrer de la Força fins arribar a la "plaça de l'Oli". Des d'allà, a la nostra esquerra 
podem veure l'església de Sant Martí a dalt d'una bella escalinata, al costat del 
Seminari de la ciutat. Continuem pel carrer dels Ciutadans. En l'edifici que va ser 

l'antic Hotel d'Italians, hi ha dos balcons on a les lloses estan esculpits els escuts 
de Cartellà i Des Bac als motius heràldics apareixen les vieires de Santiago.

Arribant a la plaça del Vi, contemplem la magnífica façana de l'Ajuntament de 
Girona. En tots els balcons de la primera planta apareixen les vieires. És un 
reconeixement que la ciutat és pas de pelegrins. És una ciutat jacobea. El Camí 
segueix cap al Pont de Pedra, Sant Francesc i per la Plaça del Mercat. Sortint de la 
Plaça del Mercat, ens endinsem pel carrer de la Rutlla cap a Palau Sacosta. La ruta 
jacobea continua per Fornells de la Selva, tot creuant el barri de Palau, seguint la 
carretera, passant per davant del col·legi de Montessori. Al final del carrer, 
girarem a l'esquerra al cementiri que ja pertany a Fornells de la Selva.Els senyals 
inequívocs del Camí ens porten cap a l'Ajuntament i el Local Social on podrem 
certificar la Credencial del Pelegrí.

Al poc arribem a una espaiosa plaça on 
es troba l'església parroquial de Sant 
Cugat. En el creuer del pòrtic de 
l'església podem apreciar un medalló 
amb la imatge de "Sant Jaume 
Pelegrí", que ha servit de model per al 
segell-tampó que va confeccionar 
l'ajuntament per als pelegrins.

Girona, ciutat jacobea Sarrià de Ter, Girona i Fornells de la Selva

Suggeriments turístics: Descobriu tots els elements referents a Sant Jaume integrats en l'arquitectura de molts dels edificis que anireu veient durant
el recorregut.

Turisme
rural

Llocs
d’interès
turístic

CàmpingHotelsTurisme
actiu

Ruta per
passejada familiar

Ruta per
bici de passeig

Ruta per
senderisme Ruta per BTT

Total Km: 17,5 km   ·   Lloc de sortida: 42º 01’ 10.12’’ N;  2º 49’ 20.66’’ E
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Les Vies Verdes són espais accessibles i segurs amb un 
pendent molt suau per passejar a peu o en bicicleta. Una gran 
ruta de 125 kilòmetres que recorre des del Pirineu fins la 
Costa Brava i que en el seu camí transcorre per diferents 
municipis de la comarca Gironès: Bescanó, Salt, Girona, Quart, 
Llambilles, Cassà de la Selva i Llagostera.

Les Vies Verdes neixen de la recuperació i l'adaptació de les 
antigues vies de tren que en el passat havien sigut vitals per 
la bona comunicació entre els nostres pobles. Avui en dia, 
aquestes rutes ofereixen l'oportunitat de gaudir d'uns 
indrets desconeguts que formen part de la nostra riquesa 
cultural i històrica a un ritme que ens permet assaborir fins els 
més petits detalls.

Vies Verdes Gironès

Ruta per
passejada familiar

Ruta per
bici de passeig

Suggeriments turístics: Descobriu també la ruta cicloturista PIRINEXUS, una de les millors d'Europa. També us podeu fer el carnet d'Amics de les Vies Verdes
per aprofitar totes les avantatges.

Per obtenir-ne més informació: www.viesverdes.cat



59

L’activitat física és bàsica per gaudir de bona salut: ajuda a prevenir malalties, 
millora els símptomes d’afeccions ja existents, redueix l’estrès... L’Organització 
Mundial de la Salut (OMS), recomana fer-ne cada dia, com a mínim, durant mitja 
hora. 

No cal fer maratons! N’hi ha prou amb moure’s una mica. Caminar és una opció 
perfecta, ja que és indicat per a totes les edats i condicions físiques. L’important és 
fer-ho de manera habitual.

Per posar-vos-ho més fàcil, Dipsalut ha implantat Xarxes d’Itineraris Saludables 
arreu de la demarcació de Girona. A la comarca del Gironès ha creat Itineraris 
Saludables als pobles següents: Aiguaviva, Bescanó, Campllong, Cassà de la Selva, 
Celrà, Flaçà, Fornells de la Selva, Girona, Llambilles, Madremanya, Salt, Sant Gregori, 
Sant Jordi Desvalls i Vilablareix.

Els Itineraris Saludables són camins que transcorren els pobles internament i 
externament per les seves rodalies. Aquests estan adequats i senyalitzats per tal 
que caminar per aquests indrets sigui encara més agradable. 

Els Itineraris de cada municipi estan interconnectats, tot formant Xarxes d’Itineraris 
Saludables, d’aproximadament deu quilòmetres cadascuna. Aquest fet permet la 
possibilitat d'idear múltiples combinacions i dissenyar recorreguts personalitzats 
segons les necessitats de cada caminant (distància, temps, proximitat...). 

Entre aquests “itineraris recomanats”, des de Dipsalut proposem tres possibles 
rutes: una de curta distància senyalitzada en color taronja; una de mitjana distància 
en color verd i una de llarga distància en color fúcsia. A continuació us mostrarem les 
distàncies dels diferents tipus de rutes dels nostres municipis:

Xarxes d’Itineraris Saludables  Gironès
Suggeriments turístics: Feu salut i turisme, tot descobrint els encants dels municipis que visitareu fent aquestes rutes.
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Municipi Itinerari curt Itinerari mitjà Itinerari llarg
Aiguaviva 2,0 km 3,6 km -

Bescanó 2,3 km 3,4 km 5,6 km

Campllong 2,5 km 4,0 km 5,9 km

Cassà de la Selva 1,9 km 3,6 km 6,4 km

Celrà 1,8 km 4,2 km 6,2 km

Flaçà 2,1 km 3,4 km -

Fornells de la Selva 2,1 km 4,0 km 6,2 km

Llambilles 2,8 km 3,2 km 6,0 km

Madremanya 2,5 km 4,1 km 5,5 km

Salt 2,4 km 4,5 km 6,4 km

Sant Gregori 1,9 km 4,0 km 5,9 km

Sant Jordi Desvalls 1,8 km 4,7 km 6,2 km

Vilablareix 2,5 km 3,9 km 5,6 km

Per obtenir-ne més informació: www.itinerarisiparcsdesalut.cat
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Sant Gregori

Suggeriments turístics: Descobriu també, des del Centre BTT quines altres rutes poder fer a la població i el circuit d'orientació que us permetrà conèixer
Sant Gregori d'una manera diferent. 

La ruta a Sant Grau (senyalitzada localment amb el núm.5) transcorre pel municipi 
de Sant Gregori i té sortida al Centre BTT Sant Gregori, a la zona de la Pineda. Des 
del Centre BTT cal anar a buscar el camí que segueix la llera de la riera de Llémena 
fins a arribar a l’aiguabarreig, on s’uneix amb el riu Ter. A partir d’aquest punt cal 
seguir el camí paral·lel a la llera del riu Ter i el seu entorn de ribera direcció al poble 
de Constantins. El recorregut passa per la Font de Can Perris i poc abans d’arribar a 
Constantins es desvia a mà dreta per la pista forestal que s’enfila fins al cim de Sant 
Grau (495m).

A dalt del cim podrem gaudir d’unes vistes espectaculars des de l’ermita i observar 
les restes del castell de Tudela. El descens es fa per la vessant de Ginestar, que ens 
porta per una ràpida i tècnica pista forestal, passant pel forn de calç, punt on ja 
planejarem a través del nucli de Ginestar i resseguint de nou la riera de Llémena fins 
a arribar a la Pineda i al Centre BTT.

rutes BTT:    Ruta de Sant Grau
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Total Km: 22 km · Coordenades: 41º 59’ 09.73’’ N; 2º 45’ 29.65’’ E
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Sant Gregori

Suggeriments turístics: Descobriu les moltes activitats que s'organitzen des de la Mancomunitat de la Vall de Llémena, per tots els pobles de la vall. 

La ruta a Cartellà i al Pla d’Adri (senyalitzada localment amb el núm.4) transcorre 
pels municipis de Canet d’Adri i Sant Gregori, a través de camps de conreu disconti-
nus, corriols i cases pairals emmarcades entre la muntanya de Rocacorba i la serra de 
Sant Grau. Des del Centre BTT Sant Gregori cal pujar al nucli de Sant Gregori fins a la 
zona de Can Serra, on descobrirem l’alzina monumental de Can Serra, i seguir la 
senyalització fins a arribar a Canet d’Adri (recomanem desviar-se per visitar la Font 
de la Torre i les seves gorgues). Des de Canet s’iniciarà la tornada passant per la 
plana agrícola de Montcal (apropar-se a la seva església) i del poble de Cartellà. De 
baixada passem a prop del seu castell medieval (S. XIII), tot i que cal desviar-se per 
poder accedir-hi.

rutes BTT:    Ruta Pla de Cartellà
Total Km: 18 km · Coordenades: 41º 59’ 09.73’’ N; 2º 45’ 29.65’’ E

Sant Gregori
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www.turismegirones.cat

Segueix-nos a:

Avinguda de França, 221
17840 Sarrià de Ter · Tel. 972 011 669
centredevisitants@girones.cat

Centre de Visitants
GIRONÈS 
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