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ITINERARI 3

GIRONA - VIC (180 KM)
Comarques: El Gironès / Pla de l’Estany / La Garrotxa / Osona
1. Girona
Què veure?
Comenceu la vostra ruta a Girona, capital de la comarca del Gironès. Té gairebé 100.000
habitants. Es una ciutat encisadora que no necessita presentació, només cal passar-hi
unes hores per enamorar-se’n. El riu Onyar separa la ciutat antiga o medieval dels barris
de creació més moderna. Un dels molts ponts que travessen el riu és el Pont de Ferro o
de les Peixateries Velles, punt adequat d’observació tant de la part antiga més elevada
com de les vistoses i acolorides cases que voregen el riu. Recomanem una visita als monuments històrics més emblemàtics: La Catedral (s. XI-XVII) de façana barroca precedida
d’una majestuosa escalinata. L’interior del temple és d’una sola nau gòtica amplíssima
amb una alçada de 23 m. suportada per murs gruixuts i poderosos contraforts. El claustre, el Museu Capitular-Tresor. El campanar gòtic de la Basílica de Sant Feliu (s. XIII-XVIII),
les Muralles i un bonic recorregut de camí de ronda (s. XIV), El Call o barri jueu (s. XII-XV)
amb el Museu d’Història dels Jueus, els Banys Àrabs (s. XII) amb la petita piscina octogonal voltada amb unes elegants columnes a cel obert. L’Església del Monestir romànic de
Sant Pere de Galligants ara transformat en Museu arqueològic (s. XII) i la Plaça del Vi (s.
XIII-XIX). Tot plegat és una excel·lent simfonia històrica, arquitectònica i sensorial que us
transporta agradablement al passat.
Cal destacar per la seva originalitat la setmana de “Temps de Flors” la primera quinzena de Maig: El nucli històric de la ciutat s’omple de flors, colors, llum, olors, creativitat,
formes i arranjaments florals de tota mena. Es memorable i molt fotogènic!. Per més
detalls visiteu la web de l’ajuntament: www.girona.cat.
Allotjament
Hotel Llegendes Girona Catedral (Girona) ****
Hotel Històric (Girona) ****
Hotel Ciutat de Girona (Girona) ****
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2. Besalú
Què veure?
Sortiu de Girona per la carretera N-IIa fins a trobar la carretera C 66 en direcció a Banyoles i a Besalú. Entrareu en la Comarca Pla de l’Estany de terres ondulades, dolces, amb
equilibrada alternança de conreu i bosc de pins, alzines i roures.
L’Estany de Banyoles
En la població de Banyoles hi ha el llac natural més gran de Catalunya que no s’alimenta
de cap riu o torrent exterior sinó de profundes aportacions interiors i per això sempre
ha tingut un toc de misteri. Té una lleugera forma de guitarra amb una superfície de
112 ha i una profunditat màxima de 62 m. Fou declarat per la Generalitat de Catalunya
com a zona integrada en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). Inclòs en la Llista de
Zones Humides d’Importància Internacional. Fauna i flora interessants. Es un lloc d’esbarjo apreciat.
Besalú
És un poblet situat a la comarca de la Garrotxa. Ciutat comtal important des la Baixa
Edat mitjana. De fet l’origen de la ciutat fou el castell de Besalú documentat ja al s. X. Cal
entrar pel majestuós pont fortificat sobre el riu Fluvià i la riera de Capellades i després
perdre’s pels carrers, carrerons i places i admirar l’església del Monestir de Sant Pere,
Sant Julià (antic hospital de peregrins), la Casa Cornellà, l’església de Sant Vicenç, la Sala
gòtica del Palau de la Cúria reial i el micvé o banys jueus. Per més detalls visiteu la web
de l’ajuntament www.besalu.cat.
Santuari de la Mare de Déu del Mont (s. XIV)
Des de Besalú és aconsellable la visita a aquest Santuari, prenent la carretera C 66 en
direcció de Beuda. Cal, però, advertir que haureu de fer uns 15 kms de pista asfaltada
amb molts revolts. No us desanimeu, paga la pena!!. La muntanya de 1.124 m. d’alçada
cau abruptament per tots quatre costats amb excepció del Pla de Solls i del replà on
s’assenta el Monestir de St. Llorenç de Sous (visitable i admirable!) que és per on puja la
carretera. Es el punt més elevat de l’Alta Garrotxa i un mirador excepcional del Pirineu
oriental i el Massís del Canigó, l’Empordà i tot el Pla de l’Estany. Lloc solitari, esquerp,
majestuós, a mig camí entre cel i terra. El poeta nacional català Jacint Verdaguer el 1884
va decidir de passar l’estiu en aquest Santuari per treballar en el poema èpic “Canigó”.
“Veig el Canigó cara a cara i faig amb ell algunes enraonades. Oh dolça soledat!” - va
deixar escrit.
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Allotjament
Casa Marcial (Besalú)***
Spa Sant Ferriol (Sant Ferriol) ****

3. Castellfollit de la Roca
Què veure?
Des de Besalú prendreu l’Autovia A 26 fins a trobar la carretera N 260z que us portarà
fins a Castellfollit de la Roca.
Al apropar-vos al poble, gaudireu d’una estampa molt singular. El poblet està situat
sobre una roca de basalt fosc procedent de lava volcànica, de més de 50 m de paret
desplomada i gairebé 1 km de longitud, erosionada pel riu Fluvià.
El nucli antic és medieval amb cases fetes amb pedra volcànica. A l’extrem del poble, a la
proa de la roca o cinglera on conflueixen els rius Fluvià i el Turonell, hi ha una plaça-mirador amb una panoràmica magnífica del vessant de l’Alta Garrotxa abrupte i escarpat
amb abundants cingles i congostos, una àrea declarada Espai d’Interès Natural. Per més
detalls visiteu la web de l’ajuntament: www.castellfollitdelaroca.org.

4. Olot
Què veure?
Sortiu de Castellfollit de la Roca per la carretera N 260z fins a retrobar l’Autovia A 26 que
seguireu fins arribar a Olot. Olot és la capital de la comarca de la Garrotxa, anomenada
la comarca dels volcans. A la Garrotxa es poden observar dos tipus de paisatge totalment diferents: a bona part de la meitat sud s’hi estenen més de 40 volcans i diverses
colades de lava que formen un paisatge suau, fèrtil i sense gaires desnivells i la part nord
que és extremament muntanyosa. En la part sud s’hi troba el Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa. La travessa el riu Fluvià. La Garrotxa és una de les comarques
més boscoses de Catalunya (alzinars, rouredes, fagedes). Per més detalls visiteu la web
de l’Ajuntament www.olot.cat.
Museu dels Volcans
Situat en la planta baixa de la torre Castanys, d’estil modernista, en l’antic jardí de la finca, anomenat ara Parc Nou. En la primera planta hi ha el Centre d’Informació del Parc
Natural molt complet i instructiu. Es interessant arribar-se fins al peu del volcà Montsacopa, que és un dels volcans més representatius del Parc Natural i més proper a la
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ciutat i des d’on gaudireu d’una vista sobre tota la ciutat i la plana d’Olot. Si ho desitgem
també podeu fer excursions a d’altres volcans propers.
Els Aiguamolls de la Moixina i la Deu
Des del Parc Nou caminant uns 15 minuts podeu arribar als Aiguamolls. És un paratge
de gran bellesa, a prop d’Olot, d’interès geobotànic (flora i fauna abundant). Es ideal per
fer-hi una calmosa passejada, gaudint de la frondosa verdor del lloc i arribar-vos a les
fonts de la Moixina i la Deu.
La Fageda d’en Jordà
Cal prendre la carretera GI 524 en direcció a Santa Pau. A 4 kms hi trobareu un aparcament anomenat de Can Serra. Allí cal prendre un sender que ens portarà a la Fageda
d’en Jordà. Es un frondós i immens bosc de faigs crescut sobre la colada de lava del
volcà del Croscat, amb suaus ondulacions de terreny. A la tardor ofereix una esplèndida
paleta de colors tardorals que inspira als poetes, als pintors, als músics i encisa tota la
resta dels mortals. El gran poeta nacional Joan Maragall va immortalitzar aquest bosc
de fades amb el seu famós poema “La Fageda d’en Jordà”. Una visita desvagada és recomanable i memorable.
Allotjament
Les Cols Pavellons (Olot)****
Hotel Can Blanc (Olot) ***
Hotel Riu Fluvià (Olot) ****
Hotel Borrell (Olot) ***

5. Rupit
Què veure?
Per dirigir-vos a la vostra següent etapa, prendreu la carretera C 153 en direcció a Vic.
El Mirador del Far
Quan arribeu al coll de Condreu, ens desviareu a l’esquerra per visitar el Santuari i Mirador panoràmic del Far. Aquest mirador està situat al caire d’un penya-segat que sembla
la proa altíssima d’un immens vaixell navegant per un mar de boscúries, valls i cel. Es
impressionant l’envista de la massa boscosa de les Guilleries. Val la pena. No us penedireu de fer aquesta marrada.
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Rupit
El Far és un cul de sac, per tant, haureu de retornar a la carretera C 153 i arribar fins a
Rupit. Rupit enamora a primera vista perquè és un poblet acollidor, petit, de pessebre
travessat per una Riera que es pot creuar per un pont penjant. Amb cases de bella
construcció rústica de pedra del s.XVI i XVII, carrers empedrats, a l’esquena d’una gran
penya que domina el poble. En llatí rupes és roca, la roca on hi havia el Castell medieval. L’entorn és el paisatge del Collsacabra, grandiós, verd, encinglerat, boscós, immens.
D’allí podeu fer alguna excursió a peu fins a l’ermita de Sta. Magdalena o fer la caminada
clàssica fins al salt de Sallent seguint el curs de la Riera (30 minuts).És un espectacular
salt d’aigua de la Riera de Rupit. Per més detalls visiteu la web de l’ajuntament www.
rupitpruit.cat.

6. Tavertet
Què veure?
Continuareu per la carretera C 153 fins a Sta. Maria de Corcó on us desviareu per la carretera B 5207 fins a Tavertet.
Tavertet és un poblet de cases rústiques de pedra, unes 40 de les quals construïdes
entre els s. XVII i XIX. El nucli urbà està declarat Bé d’interès cultural per la Generalitat
de Catalunya, però el que el fa únic o memorable és la seva situació al caire d’un llarg i
profund penya-segat o cingles de Tavertet en front de les Guilleries i el pantà de Sau (Riu
Ter). Es pot fer una caminada resseguint el cingle fins al Castell. Per més detalls visiteu la
web de l’ajuntament: www.tavertet.cat.
Allotjament
L’Avenc de Tavertet SL (Camí rural de Rupit a Tavertet)

7. Vic
Què veure?
Retornareu per on heu anat fins a reprendre la carretera C 153 fins a Vic. Punt d’arribada
de l’Itinerari 3.
Vic és la capital de la comarca d’Osona, al mig de l’anomenada Plana de Vic. Té uns
40.000 habitants i una llarguíssima història, com tot aquest vell país, que es reflecteix
sobretot en el seu nucli antic que conserva una part de les muralles del s.XIV. Recoma5/6
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nem fer amb parsimònia el recorregut que va des del Temple Romà (s II) fins a la plaça
Major o mercadal, plaça immensa de terra, porxada, amb edificis de totes les èpoques i
autèntic fòrum social de la ciutat i la comarca. És considerada una de les places majors
més belles de Catalunya. Després cal baixar fins a la plaça de la catedral. A la catedral hi
ha unes espectaculars pintures de Josep M. Sert i una cripta romànica preciosa i el campanar romànic (s. XI) més alt de Catalunya obra del Bisbe de Vic i Abat de Ripoll Oliba.
Si us interessa l’art romànic i gòtic, una visita al Museu Episcopal de Vic (MEV) és indispensable. El MEV ocupa un lloc preeminent entre els museus d’Europa i aplega una de
les millors col·leccions d’art romànic i gòtic del món. Per més informació, visiteu la web
de l’Ajuntament: www.vic.cat.
La Plana de Vic és allargada i està voltada de muntanyes però la més emblemàtica, alta,
majestuosa i omnipresent és la serra del Montseny al sud-est. Veure l’Itinerari 2.
Allotjament
NH Ciutat de Vic (Vic) ***
Hotel Can Pamplona (Vic) ***
Mas Albareda (Sant Julià de Vilatorta) ****
Parador de Vic-Sau (Ctera de Tavèrnoles BV 5213) ****
Xalet La Coromina (Viladrau) ***
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