Girona - Sobrànigues (Ruta senderista)
Distància: 21,92 km
Altitud màxima: 114 m
Altitud mínima: 27 m

Descripció de la ruta
La sortida de Girona va salvant els nusos d'infraestructures viàries, endinsant-se pels espais agraris periurbans. Mica en
mica anirem recuperant la tranquil·litat del caminant. L'abric prehistòric del cau de les Goges, a peu del mateix sender, i
el monestir romànic de Santa Maria, a Cervià de Ter, ens permeten posar-nos en contacte amb l'antigor. Extenses
plantacions de plàtans i pollancres se succeeixen, una rere l'altra. Aquesta etapa finalitza al nucli de Sobrànigues, on no
hi ha lloc per dormir, tot i que sí que en trobareu, per exemple, a Sant Jordi Desvalls (a 1,7km en direcció nord des del
nucli de Sobrànigues). Us recomanem que organitzeu l'etapa prèviament.
Girona (75m)
Situats a la imponent Devesa de Girona, on hi hem arribat deixant enrere les Hortes de Santa Eugènia, la travessem en
direcció est pel vial asfaltat o el vial central. A 500m trenquem a l'esquerra i passem per la passera de Fontajau: una
passera de vianants que creua el riu. Un cop passat el riu, fem un bucle, a mà esquerra i altre cop a mà esquerra,
passant per sota mateix de la passera que hem travessat, per seguir el riu pel seu marge esquerre.
Deixem el pont a la nostra esquena. Seguim endavant i entrem al bosc. Ens anem trobant alts pollancres, àlbers i
salzes, amb alguns peus d’acàcies. També podrem observar un balcar a mà dreta i vistes del pont metàl·lic per on
creuen els vehicles, el Pont de la Barca. Passarem per sobre d'una passera de fusta i per sota del pont. Més endavant
passem per sota d'un altre pont: el Pont de França, després del qual deixem algunes cases a mà esquerra.
Tauler informatiu: «Les Ribes del Ter»
Trobem una zona amb bancs i algunes papereres a la vora del riu, i el sender per on circulem esdevé una pista de terra.
Continuem per la riba del riu per una pista ara més ampla, que passa al peu d'una instal·lació esportiva i de l'Hospital
Josep Trueta. Tot seguint la Via Verda que connecta Girona amb Sarrià de Ter, passem per sota el pont i després, de
creuar un bonic tram de bosc de ribera, arribem a la part posterior d'unes naus on, per una rampa, accedim a l'Avinguda
de França, novament prop de la carretera. Seguim a la dreta, tot continuant per la Via Verda.
Avinguda de França
Un cop al giratori on hi ha una gasolinera, seguim per la vorera l'Avinguda de França. Continuarem per aquesta mateixa
vorera, fins arribar al Pavelló Municipal d'Esports i trenquem a la dreta. Seguim recte per la Plaça dels Gegants. Quan
arribem al giratori, travessem amb precaució la Via Augusta, per situar-nos al carrer del Firal, que entra al barri vell de
Sarrià de Ter. Agafem un estret passatge que passa per davant del cementiri i l'Església de Sarrià de Ter. Acabem
desembocant al Carrer Major, i girem a l'esquerra per seguir-lo.
Ajuntament de Sarrià de Ter
Davant de l'Ajuntament, trenquem a la dreta pel carrer del Riu, i continuem fins arribar al passeig fluvial. Girarem a
l'esquerra i anem per l'agradable passeig entre castanyers d'índies i àlbers. A 200m, aproximadament, tornarem a girar
pel primer carrer que trobem a mà esquerra fins arribar a la Placeta de la Font, des d'on ens incorporem novament al
carrer Major de Sarrià de Ter. Seguim el carrer Major per la vorera, fins arribar a la carretera. Precaució: hi ha un corriol
estret que passa per la dreta de la carretera. Cal anar amb compte, per la dreta i sempre darrera la barrera metàl·lica de
seguretat.
Passera de la Riera de la Garriga
Travessem la riera de la Garriga per la passera i baixem pel pas formigonat (que transcorre sobre un canal de regadiu),
anant amb compte amb el desnivell, i sortim davant de Formigons Girona. Atenció, cal prendre una pista de terra que
neix a la dreta de l'accés a aquesta i que ens allunya finalment de la carretera. Aquesta pista ens porta vers el Congost
passant per un bosc ombrívol. Ara trobem un paisatge eminentment agrícola i forestal, amb bona panoràmica del castell
dels Sants Metges, encimbellat dalt de la muntanya de Sant Julià. Estem transitant pel camí del Congost, al costat d'un
canal d'aigua.
Mas i Ermita de Sant Vicenç
Situats a mà esquerra, a tocar del camí. Ara tenim el canal lateral d'aigua a mà esquerra. A la dreta, observem una
plataneda i una pollancreda, i a la nostra esquerra un espès alzinar. Una mica més endavant, passarem per sobre del
canal d'aigua, que es torna a situar a la nostra dreta.

Abric prehistòric del cau de les Goges
Impressionant abric prehistòric. Tornem a travessar el canal, que ara tomba a l'esquerra, tot i que un altre canal, encara
més petit, va per la nostra dreta. Passem pel costat del Mas Can Passols i seguim el traçat d'una línia elèctrica, deixant
a la dreta una pollancreda. Ens allunyem del riu i anem resseguint el petit canal lateral d'aigua.
Deixem a mà dreta l'entrada de la fàbrica Rhône-Poulenc (coneguda com “La Safa”), i per la carretera asfaltada seguim
endavant, deixant camps de conreu a dreta i esquerra. Travessem per un pont el riu Ter, on tenim una bona panoràmica
fluvial. Deixem a mà esquerra la carretera i seguim recte per un camí asfaltat a buscar la carretera principal. Abans
d'arribar-hi, però, ens desviem a mà dreta per una pista de terra que, després de fer un revolt a mà dreta, s'enfila per un
talús que ens mena a un pont sobre l'AP-7. Només haurem de travessar aquest pont en cas de voler arribar a Medinyà,
desviant-nos momentàniament de la ruta.
Medinyà (84m)
Seguim per la pista de terra. Bones vistes de Medinyà (situat a l’altra banda de la carretera). Passem per sobre d'un
cadenat per a vehicles i seguim paral·lels a l'AP-7, per sota de pollancres. Arribats a una antiga nau abandonada,
trenquem a mà dreta, deixant un camí recte que entra dins d'un camp de conreu. Ens allunyem de l'AP-7 i ens apropem
al riu.
Anem a tocar del riu. Bones però breus panoràmiques entre la vegetació de ribera. Conreus a l'esquerra del camí, i
després plantacions de pollancres. Ens trobem una cruïlla en forma d'Y. Hem de prendre el camí de l'esquerra. Aquest
és un punt delicat ja que la senyalització està feta amb pintura, a un arbre que ens queda a la dreta del camí, i a un altre
arbre que queda ja en la direcció que hem de prendre a mà esquerra. Al cap d'uns metres, creuarem la Riera de la
Farga (la podem trobar seca, en funció de l'estació de l'any). Un cop passada la Riera de la Farga, seguirem recte
travessant la pollancreda fins que trobem una pista més ampla que talla el nostre camí perpendicularment. Girem a mà
dreta i seguim per aquesta pista. Passem pel costat d'una torre d'alta tensió. Seguint les marques de la Ruta del Ter, i
sense desviar-nos de la pista principal, accedirem a la Carretera GI-633, a les portes de Cervià de Ter.
Cervià de Ter (45m)
Entrem a la població pel costat de la riera de l'Arner. Ens mantenim al marge dret de la carretera amb precaució, per la
vorera, ampla i segura. Si es desitja, es pot visitar el nucli i el monestir de Santa Maria. Si decidim seguir la ruta, ho
farem resseguint la carretera. Al cap d'uns metres, ja al final del poble i fixant-nos amb la senyalització, girarem a la
dreta per una pista asfaltada. Una mica més enllà s'acaba l'asfalt i continuem per pista de terra, sota alts pollancres.
Seguim el canal lateral d'aigua del rec d'Eixart, a mà dreta.
Trobem un pal indicador: «Sant Jordi Desvalls», i seguim aquesta direcció. Entronquem amb una pista i trenquem a la
dreta. Gran activitat extractiva a l'esquerra. Seguim per la pista i arribem a una cruïlla. Trenquem a la dreta, per allunyarnos de l'extractiva. Compte: trànsit intens de camions pesants per aquesta pista. Entronquem amb una pista que ve de
la dreta, i trenquem a mà esquerra. Seguim recte, passant per la zona de pesatge dels camions de l'extractiva, a la
dreta. Aquí s'acaba el trànsit intens de camions.
Deixem una pista a la dreta de baixada al riu i seguim recte. Tot seguit trobem un pal indicador de tres indicacions:
seguim la del «Veïnat de Sobrànigues», recte. Bones però escadusseres vistes del riu. Deixem una altra pista a mà
dreta, que torna a baixar al riu, per continuar recte, sota les capçades dels pins pinyoners i dels pollancres. Arribem a la
passera de Sobrànigues sobre el riu Ter, final d'etapa.

