
 

El Paraigua, 2010-2011 
Sadernes (Alta Garrotxa) i Banyoles  

 
Desplaçament: cotxes particulars. 
Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 16 € per persona (inclou kilometratge i 
peatges autopista) 
Distància des de Barcelona (pel túnel de Bracons) a Montagut, anada: 120 km. 1h 50min 
Hostalatge: Sopar i dormir de dissabte i esmorzar de diumenge: 
Hostal Mirallac. BANYOLES. Tel. 972 57 10 45  
http://www.hotelmirallac.com/  Preu sopar, dormir, esmorzar i dinar: 70 €, Només dinar de 
diumenge al voltant dels 15 € 
Portar: dinar de motxilla del dissabte, bastons, cantimplora. També tot allò que us sembli 
imprescindible per fer nit a l’hotel. 
 

Etapa núm. 3–Dissabte 16 octubre de 2010 
Pont de Valentí (Sadernes)-Sant Aniol d’Aguja-Salt del Brull-Pont de Valentí 

 
Horaris dissabte: 
7,00 h. Estació de RENFE de Barcelona–St. Andreu Arenal 
Av. Meridiana–Pg. Fabra i Puig. Qui surti de Barcelona 
9,15 h. Trobada havent esmorzant al punt de reunió: aparcament Casa de la Vila de 
Montagut. Desplaçament amb cotxes, 4,5 km per pista bona, fins l’aparcament núm. 4 a 
Pont de Valentí. Aquest aparcament té només 7 places. Si és ple quan arribem, 
descarregarem els passatgers i baixarem xofers i cotxes fins trobar plaça als aparcaments 
inferiors. Un cotxe-llançadora tornarà amb els xofers. 
9,45 h. Comença la caminada 
ITINERARI AMB COTXE fins al punt de reunió a l’aparcament de la Casa de la Vila de 
Montagut: 
Des de Barcelona, autopista Girona fins la sortida 2 direcció Vic. Agafar l’autopista de 
l’Ametlla i a Vic seguir la C-37  pel túnel de Bracons fins Olot. Seguir direcció Figueres per la 
A-26. Sortir a la sortida 75 Sant Jaume de Llierca-Castellfollit i a la rotonda, anar direcció 
Montagut. Travessar al poble. La Casa de la Vila és a la sortida del poble, direcció Tortellà, a 
mà esquerra.  
Recorregut: 15 km. Temps estimat: 5 hs, sense comptar aturades 
Ascens acumulat: 750 m. 
Descripció: Es tracta d’una ruta quasi circular per camins ben fressats i força concorreguts 
a l’estiu, per la gran bellesa del riu engorjat i la frescor que ofereix. Des de l’aparcament 
núm. 4 baixem cap a la riera Gomarell que anirem remuntant tot travessant-la primer per un 
gual i després per dues passarel·les de fusta. La resclosa que deixarem a l’esquerra 
canalitza l’aigua als pobles de Montagut, Tortellà i Argelaguer. Trobarem el GR11 que ve del 
Bassegoda i ens durà a l’ermita de Sant Aniol d’Aguja 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Aniol_d'Aguja on farem ganyips a la vora d’una font. Des de 
l’ermita, que va inspirar Marià Vayreda, veurem el Puig d’en Coll (1.028 m) i el Martanyà 
(1.030 m). Pujarem al Salt del Brull situat 25 min més amunt i tornarem pel mateix camí fins 
l’ermita. A partir d’aquí reprendrem el GR11 que puja passant pel Portell de la Guilla i pel 
Salt de la Núvia, que no és un salt d’aigua com el del Brull sinó un mirador damunt una 
timba on es va matar una noia de Talaixà abans que casar-se amb un home no desitjat. A 
l’esquerra es pot divisar el Bassegoda. Aviat arribarem al Coll de Talaixà que és el punt més 
alt de la sortida i on podem dinar si anem bé d’horari. Aquí abandonem el GR11 que segueix 
cap a Beget. Des d’aquí un baixant amb ziga-zagues per dins el bosc ens durà al Pont de 
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Valentí a la vora del punt de partida. El camí no presenta grans dificultats, llevat d’algun pas 
que pot convidar al vertigen i de l’última baixada de 350 m, enemiga dels genolls delicats. 
Notes geològiques: Travessarem una sèrie carbonatada del Cuisià-Lutecià – era terciària –  
molt tectonitzada, amb plecs i encavalcaments que formen part del conjunt d’apilaments 
antiformals de la Garrotxa. A l’ermita de St. Aniol aflora el bassament, fet de granitoides 
hercínics – era primària. 
 

Etapa núm. 4–Diumenge 17 octubre de 2010 
Hotel Mirallac-Santa Maria de Porqueres-Volta al llac-Hotel Mirallac 

 
Horaris diumenge: 
8,30 h. Esmorzar a l’Hotel Mirallac 
9,30 h. Cita a l’Hotel Mirallac els que vénen només diumenge. 
14,00 h.Dinar a l’Hotel Mirallac 
Recorregut: 10,40 km. Temps estimat: unes 3 hs 15 min sense comptar aturades 
Ascens acumulat: negligible 
Descripció: És una passejada de 10,4 km pel camí planer que voreja l’estany. Just iniciat el 
recorregut ens desviarem per fer un circuit en el que veurem la Font Pudosa, el Balneari, 
avui abandonat, de La Puda, els aiguamolls de la Puda amb els estanyols d’en Montalt, de la 
Cendra i del Vilar, i arribarem al Bosc de Les Estunes, en el qual veurem grans exemplars 
de roures i alzines tot caminant per damunt d’estrats de travertí. En el camí que voreja 
l’estany trobarem molts aguaits per observar millor l’estany, fonts, arbres centenaris, albers, 
roures, alzines, plàtans.... Veurem també la zona de banys, la zona olímpica, l’església de 
Sta. Maria de Porqueres, i el poblat neolític de la Draga. Tot està perfectament senyalitzat i 
és una caminada molt suau pensada especialment pels paraigüers/es que per diverses 
raons no estan al 100% de forma física. 
Dades d’interès: 
 Església de Sta. Maria de Porqueres: data del 1182. Poc modificada. Pica baptismal de 

travertí. El campanar és del segle XVIII. 
 Balneari de la Puda i Font Pudosa: aigües sulfuro-carbonatades bones per la pell. Avui 

està abandonat. 
 Bosc de les Estunes: grans exemplars de roures i alzines. Es troba damunt d’una 

terrassa de travertí formada quan el nivell de les aigües del llac era entre 5 i 10 metres 
sobre el nivell actual. 

 Jaciment neolític de la Draga: pertany al neolític antic (fa 7.000 anys). Quan es 
construí les aigües eren 2 metres més baixes que avui, i per això una part del poblat 
està submergit sota l’estany. 

Notes geològiques: El llac de Banyoles està alimentat per un aqüífer confinat que rep les 
aigües des de l’Alta Garrotxa. L’aigua circulant de nord a sud pels terrenys permeables 
profunds – calcàries carstificades – aflora a l’estany degut a la dissolució de guixos i 
anhidrites, situats al damunt, i el seu posterior esfondrament que duu a la formació de 
dolines que són emplenades per l’aigua per originar llacunes, estanyols i el propi llac de 
Banyoles. A més rep aigua superficialment dels terrenys circumdants i en perd per les 
séquies que permeten el seu aprofitament. 

 
Responsables: Xavier Aurell i Víctor Estadella 

 
QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS !! 
Per a l'organització dels ocupants dels cotxes i les reserves de places a l’hotel i/o restaurant, 
contacteu amb en Víctor Estadella. Telèfon 93 449 30 47. 
També podeu fer-ho per correu electrònic vestadel@xtec.cat 
Feu-ho abans del dimarts 12 d’octubre, el Pilar, a les 22h. 
Deixeu el missatge clar i concís, tot indicant quin dia o dies hi anireu. 
Si algú vol pujar divendres, pot reservar directament a l’hotel.  
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