Sobrànigues - Verges (Ruta senderista)
Distància: 13,31 km
Altitud màxima: 53 m
Altitud mínima: 13 m

Descripció de la ruta
Un cop arribem al passallís de Sobrànigues sobre el Ter, tenim l’opció d’anar per la riba
dreta o la riba esquerra. Si escollim el marge esquerre (recomanem aquest per menor pendent, major proximitat al riu,
absència de trams asfaltats compartits amb vehicles, etc.) anirem seguint les indicacions de la Ruta del Ter i passarem
primer pel poble de Sobrànigues, enmig de carrers estrets del nucli històric. Posteriorment creuarem per sota el pont de
la via del tren i seguirem un camí asfaltat només durant uns 500 metres que llavors es converteix en una llarga i recta
pista de terra pel Pla de Sobrànigues, on deixarem el municipi de Sant Jordi Desvalls (Gironès), per entrar al de
Colomers (Baix Empordà). Passarem ben arran de riu, per un tram de camí habilitat entre la carretera i el Ter, fins
arribar al restaurant “El Xalet” i, poc després al Parc del Ter, situat a la façana fluvial de Colomers. Aquí hi ha un aguait,
algunes empreses (Kayak del Ter, restaurants, etc.). Seguirem paral·lels al canal fins al final de parc, on el creuarem i
des d’aquest punt després de passar per un petit pontet sobre les comportes del canal, seguirem la pista principal, no
pas cap al sud (cap al Ter, on enllaçaríem amb la riba dreta creuant per la passera de la presa nova de Colomers), sinó
cap al nord primer i de seguida enfilant una llarga pista de terra en direcció est. Aquesta és una pista completament
plana, entre horts i camps de conreu, amb molts pocs arbres. Ja veiem una bona panoràmica del massís del Montgrí a
l’horitzó, i de l'església i del poble de Jafre (que està a 1,9 Km), enfilat al turó. Al fons ja hi veiem el campanar de Jafre,
la següent població per on passarem.
Per contra, si volem anar pel marge dret, hem de creuar el passallís de Sobrànigues i al cap d’un quilòmetre girem a
l'esquerra, direcció Sant Llorenç de les Arenes per la carretera asfaltada. Deixem a mà dreta Can Vinyals, seguint per la
carretera. Anem elevats sobre el riu, i podem observar bones panoràmiques, com al Molí de la Barca. En aquest punt,
observem unes excel·lents vistes sobre el riu. La carretera puja fins un collet, per després baixar. Estem envoltats de
camps de conreu. La carretera torna a enfilar-se fins a Sant Llorenç de les Arenes, on girem a l'esquerra cap a la
carretera dels Masos. Resseguim el meandre i després l'asfalt ja es converteix en camí, que anirem seguint.
Entronquem amb una pista ampla que ve de la nostra dreta: és l'anomenat camí de Sant Romans. Girem a l'esquerra i
seguim per aquest camí, primer planejant i després en baixada. Passarem per un conjunt de cases, i al cap de poc,
trobarem una pista que marxa a la dreta. La deixarem per seguir a mà esquerra. Seguirem per aquesta pista entre bosc
de ribera a l’esquerra i pinedes que fixen dunes a mà dreta. En tot moment a mà esquerra veurem un bosc de ribera de
molta amplada, Els Planters, propietat de l’ACA i gestionat per part del Consorci del Ter (podem visitar aquest espai per
un petit corriol situat just a l’esquerra del cartell explicatiu). A partir d’aquí, seguint la mateix pista, arribarem fins a la
presa de Colomers. La creuarem, per seguir la Ruta del Ter pel seu marge esquerre.
Jafre (44m)
Arribats a prop del poble, podem desviar-nos de la ruta i pujar fins a l'església parroquial de Sant Martí de Jafre pels
carrers de la Font, de l'Ajuntament i la plaça del Castell.
Illa d'Avall
Seguint la Ruta del Ter, arribarem a l'Illa d'Avall, on hi trobarem cartells informatius de la fauna i flora del lloc, un altre
espai recuperat pel Consorci del Ter gràcies al projecte LIFE Riparia-Ter. A mà dreta ens queda una barana de fusta, i
nosaltres ens enfilarem per un camí a mà esquerra, tot vorejant el molí de Jafre i la granja. Arribarem a la carretera
asfaltada i girarem primer a la dreta, més endavant a l'esquerra i finalment a la dreta altre cop fins a situar-nos ja al camí
que ens porta cap a Verges per una pista sobre un talús. Arribarem a un lloc amb font, bancs i ombra, amb una
cartellera de la Ruta del Ter: som a Verges.

