Verges – Gola del Ter (Ruta senderista)
Distància: 14,46 km
Altitud màxima: 15 m
Altitud mínima: 0 m

Descripció de la ruta
Iniciem l'etapa a Verges des del mateix punt on vam finalitzar l'última etapa: a la cartellera de la Ruta del Ter, al costat
d'una font i bancs per seure. Seguint la direcció d'on veníem en l'última etapa, continuem recte en direcció a la C-252,
seguint les indicacions cap a Canet de la Tallada i Torroella de Montgrí. Travessem la carretera, anant amb compte amb
el trànsit. Ja a l'altra banda, continuem per la pista de terra, cap a l'est. Entronquem amb una pista que ve de l'esquerra i
que seguim cap a la dreta. Al cap de ben poc, trobem una pista a mà dreta que fa una petita pujada. Nosaltres seguim
recte. Al cap de pocs metres, deixem una pista que marxa a l'esquerra, en diagonal, i seguim recte.
Podem observar unes magnífiques vistes del Montgrí. Passem per l'entrada del Mas Badia, just després de deixar
enrere una interessant gorga natural d’aigua dolça. Ara circulem per carretera asfaltada, i observem una plantació de
pollancres, abans d'anar a parar a la carretera de la Tallada. En aquest punt, trenquem a la dreta.
Canet de la Tallada
Entrem a Canet de la Tallada, i hi trobem una cartellera de la Ruta del Ter. Seguim direcció Torroella de Montgrí, girant
a mà esquerra. Sortim d'aquest nucli pel carrer del Raval de Baix. Travessem la carretera, cap a la dreta, i agafem una
pista. Girem a l'esquerra, seguint les indicacions de la Ruta del Ter. Al següent trencant, seguim les indicacions del pal
indicador: “Torroella de Montgrí, 5,6 km”. Bona panoràmica del castell i del massís del Montgrí, així com dels pobles de
Torroella i d'Ullà, amb la seva imponent església. Deixem una llarga i gran nau de bestiar a l'esquerra. Després, deixem
una pista a la dreta i passem pel costat de la nau de bestiar.
A continuació, trobem una pal de senyalització i haurem de girar a mà esquerra. En aquest punt, si ens hi fixem a mà
dreta hi veurem un refugi antiaeri. Seguim avançant per aquesta pista que hem agafat a mà esquerra i seguidament,
trobarem una cruïlla en forma d'Y. Agafarem la pista de l'esquerra. Més endavant, ens tornarem a trobar una altra cruïlla
amb una estaca, i aquest cop agafarem la pista de la dreta. Al cap de pocs metres, trobem una cruïlla en forma de creu,
que seguirem recte. Som al mig d'unes plantacions d'arbres fruiters. Seguint amb la mateixa direcció, el següent
trencant que trobem, haurem de girar a mà esquerra i continuem, seguint la pilona de la Ruta del Ter.
Resclosa de Torroella
Seguim la pista de terra. Hi ha plàtans a la dreta i algunes vistes del riu, entre els arbres i les canyes. A l'alçada del
poble de Torroella de Montgrí, podem tombar a l'esquerra i visitar-lo, o bé seguir recte, passant per sota el pont de la
carretera.
Torroella de Montgrí
Darrera etapa de la ruta, que finalitza a la Gola del Ter. Aquest últim tram és curt i molt planer. Durant 6 quilòmetres,
resseguim tot el camí de la mota que segueix paral·lel al riu fins que arribarem a la Gola del Ter. Als últims metres
podrem veure les Illes Medes. Els tamarius dels darrers metres i la vegetació dunar seran formacions típiques d'aquest
darrer tram, fins que les aigües del riu Ter es barregin amb les de la Mar Mediterrània.

