Sau – Anglès (Ruta senderista)
Distància: 33,28 km
Altitud màxima: 460 m
Altitud mínima: 150 m

Aquesta és l'etapa de les preses. Una antiga pista de terra ens permet anar vorejant els tres embassaments sense
complicacions. Les panoràmiques són magnífiques i les obagues formades per torrenteres laterals que alimenten els
embassaments són reductes vegetals ufanosos que ens garanteixen ombra i bons indrets on aturar-nos una estona.
L'enginyeria de les preses és titànica i caminar per damunt seu ens sobta. El final d'etapa es fa seguint el carril bici de la
Via Verda del Carrilet, que ens apropa fins al Pasteral, La Cellera de Ter, Anglès... llocs on podrem descansar d'un dia
llarg però preciós. Al llarg de tot aquest tram, seguirem els senyals bicolors de la Ruta del Ter; en cap moment la ruta
senderista i cicloturística se separen.
Consideracions tècniques: paradoxalment caldrà portar aigua per tot el trajecte, ja que les fonts són minses i els fondals
de les valls laterals només porten aigua en època plujosa. Camí molt còmode, sense pèrdua.

Descripció de la ruta
Presa de Sau
Travessem l'ufanós sot del Teix. A l'esquerra ens queda el turó del Malsopar, indret on té lloc una de les llegendes del
bandoler Serrallonga.
Ens trobem una cruïlla, però nosaltres seguim per la còmoda pista, que va a buscar la riera de Querós. Seguim enllà i
trobem un gran roure a l'esquerra del camí. Es divisen, de lluny, els cingles del Far.
Sot de Serrallonga
Passem el sot d'en Serrallonga (possibilitat d'agafar aigua, si en baixa). Més endavant travessem el torrent que baixa
dels Aulets del Prats d'en Serra. Verneda acompanyada de freixes de fulla grossa i fulla petita.
Punta de la Serra dels Tanys
En fer un tomb veiem bona vista de la presa de Susqueda. Travessem una altra torrentera (possibilitat d'agafar aigua, si
en baixa). Vegetació esponerosa: un gran castanyer i avellaners, figueres i acàcies. Deixem a la dreta la pista que puja
al Santuari del Coll i seguim recte.
Presa de Susqueda
Inici de l'asfaltat. Travessem la presa i, un cop a l'altra banda, baixem per la carretera asfaltada fins arribar a les
edificacions, a mà esquerra, de Sant Miquel de Maifré.
Sant Miquel de Maifré
Fundació Privada Font Picant i l'església de Sant Miquel de Maifré. Continuem avall, per la carretera. Sobre el ferm
veiem marcats diversos punts destacats del riu, amb lletres blanques. Així doncs, mentre anem baixant, veiem La
Codina, la Turbina, el Tritó, els Terrats, la Triola, el Rajolí i l'Escurçó. Centre Hidroelèctric de Susqueda.
Presa del Pasteral – El Pasteral
Arribem al Bar Restaurant Can Marc – JBIII del Pasteral. No s'ha d'anar a buscar la carretera, sinó que hem de tombar a
la dreta, passar pel costat del bar restaurant, passar per sobre el riu Ter i agafar el carril bici de la Via Verda del Carrilet.
Del Pasteral a Anglès
Passem sota la carretera per un pont i entrem al Pasteral, on ens desviem de la carretera, just al costat de l'Escola d'Art,
antiga construcció del Carrilet. Hi ha una font i dos pals indicadors de la Cellera de Ter i Anglès.
Travessem un pas de vianants i seguim direcció Girona per la Ruta del Carrilet. Seguirem en la mateixa direcció, fins
arribar a la Cellera de Ter. Continuarem endavant, fins que travessem una riera per un pont, i ja haurem arribat a Anglès.

