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HORARI PREVIST  

 
 Sortida de la Plaça de l’Estació de Vilanova i la Geltrú.   6 h  30 min 
 
 Amer. Esmorzar.   8 h  45 min 
 Sortida cap a Sant Martí Sacalm.   9 h  15 min 
  
 Sant Martí Sacalm. Inici de l’etapa.   9 h  45 min 
 
 Cota 450. Reagrupament. 10 h  50 min 
  11 h 
 
 Les Planes d’Hostoles. Reagrupament. 11 h  40 min 
  11 h  50 min 
 
 Gorg del Molí dels Murris. Reagrupament. 12 h  35 min 
  12 h  50 min 
 
 Sant Feliu de Pallerols. Dinar 14 h  10 min 
 Sortida cap a Vilanova i la Geltrú. 17 h 
 
 Vilanova i la Geltrú. 19 h  30 min 
 
Notes.- 
 
** Esmorzarem a Amer. Dinarem a Sant Feliu de Pallerols (hi ha bars i restaurants). 
** Tingueu en compte que l’organització sempre pot modificar aquesta previsió d’horari en funció de com es vagi 

desenvolupant l’etapa (Condicions meteorològiques, retards o avançaments imprevistos, etc). 
** Si us plau, sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i vigileu que hi sigui tothom. Intenteu seguir els horaris 

previstos, és a dir, no correu ni aneu massa LENTS !! 
** Atenció: El mòbil de la Secció de Senders és 680102567. Per a qualsevol comunicació amb la Secció el dissabte 

abans de l’excursió o el mateix diumenge (mitja hora abans de la sortida) utilitzeu només aquest telèfon. 
** Recordeu que cal estar federat per a poder participar a les sortides de la Secció de Senders. 
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DESCRIPCIÓ DE L’ETAPA 

 
Des de Sant Martí Sacalm (818 m) baixarem fins trobar la Via Verda (334 m) (antic carrilet que 
anava de Girona a Olot) poc abans de les Planes d’Hostoles (347 m). A l’entrada del poble de les 
Planes deixarem el GR-83 i continuarem per la Via Verda que voreja la població. En arribar a la pis-
ta de Cogolls (386 m) retrobarem el GR-83 i el seguirem per anar a visitar el gorg del Molí dels 
Murris (390 m). A continuació retornarem a la Via Verda per anar fins a Sant Feliu de Pallerols on 
finalitzarem la caminada (472 m). 
 
La descripció del tram Sant Martí Sacalm – Les Planes d’Hostoles és còpia literal de la que hi ha a 
la topoguia del GR-83 que com sabeu és força aproximada. El recorregut per la Via Verda no té 
descripció, perquè no cal, i la marrada que farem per anar i tornar del gorg del Molí dels Murris se-
gueix el GR-83 per la pista de Cogolls. 
 

******************************** 
 
 
 Horari Horari  Distància (km) 
 Parcial Total 
 
 0:00 0:00 0,000 
 
Sant Martí Sacalm (818 m). Des del santuari es divisa una cruïlla de tres camins. El de l'esquerra 
va a Rupit, passant pel camí del Roure. El del mig puja al cingle del Far. Agafem el de la dreta. 
 
 0:20 0:20 1,300 
 
Colònia del Noguer. Sota la casa, agafem el camí de l'esquerra. 
 
 0:10 0:30 1,950 
 
Cal Parcers. El camí segueix a l'esquerra, just a sota la bassa. 
 
 0:05 0:35 2,250 
 
Tot seguit es divisa el poble de Les Planes, i la temptació és la de tirar avall. Cal, però, seguir el ca-
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mí planer i a la segona cruïlla agafar el que baixa a la dreta, molt pedregós. Anant seguint aquest 
camí arribarem a les Planes. 
 
 1:28 2:03 7,300 
 
Les Planes d'Hostoles (347 m). Hi entrem passant sota el pont de l'antic carrilet. Sortim de les Pla-
nes i agafem la carretera de Cogolls. 
 

*************************** 
 

 
  Les planes d’Hostoles; riu Brugent. Fot: Web 

 

 
  Sant Feliu de Pallerols; el Pont Vell. Foto: Web 
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LES PLANES D’HOSTOLES 
 
El municipi de les Planes d'Hostoles, que forma part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa, ocupa una superfície de 36,97 km2 a la vall d'Hostoles. És delimitat pels cingles del Far 
(1.150 m) i de la Salut (1.081 m), que separen el municipi de l'altiplà del Cabrerès al sector sud-
occidental, i per la serra de les Medes (884 m) al nord-est, que separa el terme del de Sant Aniol de 
Finestres i de la vall del Llémena; en aquesta serra hi ha l'antic volcà de Puig Rodó. 
 
El terme comprèn la conca mitjana del riu Brugent (al voltant del qual hi ha un corrent basàltic que 
el recorre en direcció NW-SE), el curs del qual conforma parcialment el límit meridional amb 
Amer, i tota la vall de la riera de Cogolls, afluent del riu Brugent per l'esquerra. El territori és dre-
nat, a més, per altres rieres, afluents d'aquests cursos esmentats, com la de les Encies, la d'Avellane-
da i la del Clot de les Banyes. Aquesta darrera, que corre engorjada entre la serra Pelada i la de les 
Oliveres, separa el municipi dels d'Amer i de Sant Aniol de Finestres, a llevant. 
 
El municipi va ser creat el 1872 per segregació del de Sant Feliu de Pallerols. Comprèn, a part el 
poble de les Planes i l'antic castell d'Hostoles, els pobles de Cogolls, les Encies, Sant Pere Sacosta, 
el veïnat de Pocafarina, la masia i el volcà de Treiter i l'antic castell de Puig-alder. 
 
El poble de les Pla-
nes d'Hostoles (370 
m d'altitud) és el cap 
de municipi i és situ-
at a la dreta del riu 
Brugent, aigua avall 
de l'antic castell 
d'Hostoles, del terme 
del qual castell havia 
format part antiga-
ment. La seva esglé-
sia parroquial de Sant 
Cristòfol és docu-
mentada des del se-
gle XII. Destruïda 
durant la guerra civil 
de 1936-39, l'església 
va ser reedificada i 
beneïda el 1946; el 
seu campanar, acabat 
en forma de piràmide, domina tota la població. El nucli modern de poblament s'estén per la zona 
plana, propera a la carretera d'Olot; aigua avall del poble hi ha el barri de Cal Jonquer i les antigues 
colònies tèxtils Majem i Dusol. Al segle XVII formava part de la batllia reial d'Hostoles. 
 
El poble de Cogolls, que havia pertangut al terme del castell d'Hostoles, és situat a la vall de Co-
golls, drenada per la riera de Cogolls, que neix al vessant occidental de Puig Rodó, a la serra de les 
Medes, contrafort meridional de la serra de Finestres; el poble es troba aigua avall del puig de la ca-
pella de Sant Salvador, on hi havia hagut l'antic castell de Puig-alder. La parròquia de Cogolls és 
dedicada a sant Cristòfol. És un edifici d'origen romànic, que ha estat molt modificat, d'una nau més 
dues capelles afegides formant creuer; l'absis semicircular és eixalbat i la porta, del 1753, té un por-
xo al davant; la torre campanar és més tardana. El lloc és documentat el 1090, quan Ponç va fer do-
nació al monestir de Santa Maria d'Amer d'una heretat situada en la parròquia de Sant Cristòfol de 
Cogolls. 
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Prop del poble de les Planes d’Hostoles, camí de Cogolls, es troba el bonic indret del gorg del Moli 
dels Murris. 
 

 
 El gorg del Molí dels Murris. Foto: Isidre Poch 

 
******************************** 

 
 
SANT FELIU DE PALLEROLS 
 
El municipi de Sant Feliu de Pallerols s'estén per una superfície de 34,92 km2, a la vall d'Hostoles i 
forma part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Comprèn la capçalera del riu Bru-
gent, on rep el nom de riera de Marbolenya, i les dues valls de Sant Iscle i d'Aiguabella, afluents per 
l'esquerra del riu Brugent. 
 
La vall és tancada al nord per les serres del Corb (933 m) i de Marbolenya, a l'extrem E de la qual hi 
ha el coll de Fontpobra amb els volcans de Fontpobra i de Can Tià, enllaç amb la serra de Finestres. 
 
A llevant, la serra de Nespleda (704 m) i el puig del castell d'Hostoles separen les valls d'Aiguabella 
i de Cogolls, aquesta última del terme de les Planes d'Hostoles, municipi que el 1872 va ser segregat 
del de Sant Feliu de Pallerols. A ponent les serres de Murrià i de Santa Cecília i de la Boada i els 
cingles de la Salut separen les conques del Fluvià (W) del riu Brugent (E). 
 
El municipi comprèn, a part el cap administratiu, que és el poble de Sant Feliu de Pallerols, els po-
bles de Sant Iscle de Colltort, damunt el qual hi ha les ruïnes del castell de Colltort, i de Sant Mi-
quel de Pineda. El terme és travessat per una carretera comarcal que, procedent de Sant Esteve d'en 
Bas, on enllaça amb una altra carretera comarcal fins a Olot, solca la vall d'Hostoles fins a Amer i 
Santa Coloma de Farners. El 1937 canvià el nom pel d'Hostoles. 
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La vila de Sant Feliu de Pallerols (473 m d'altitud), que obtingué aquest títol el 1848, és situada a 
banda i banda del riu Brugent, al peu dels cingles i el santuari de la Salut. El nucli més gran i més 

ben urbanitzat ocupa la dreta del riu. Travessa el 
poble la carretera comarcal d'Olot a Santa Coloma 
de Farners. Pertanyia al terme del castell d'Hosto-
les, situat dins el terme municipal de les Planes 
d'Hostoles, i posteriorment formà part de la batllia 
reial de la vall d'Hostoles, que també comprenia 
les altres parròquies del terme, Sant Iscle de Coll-
tort i Sant Miquel de Pineda. 
 
El 1184 s'esmenten diversos masos del terme par-
roquial de Sant Feliu de Pallerols que van ser do-
nats per Dolça, senyora del castell i del terme 
d'Hostoles, a la seva filla Ermessenda. Hi ha una 
sentència arbitral del 1187 sobre béns situats en 
aquesta parròquia, entre l'abat del monestir d'Amer 
i Miró, senyor del castell d'Hostoles. 
 
Al segle XIV el monestir d'Amer encara posseïa 
béns a la parròquia de Sant Feliu. L'església parro-
quial de Sant Feliu és obra del segle XVII. A la vi-
la hi ha encara les esglésies de la Mare de Déu del 
Roser i Sant Sebastià. 

   Sant Feliu de Pallerols; església. Foto: Web 

 
Els Pescallunes 
 
A la gent de Sant Feliu de Pallerols també se'ls 
coneix històricament com a "Pescallunes". El mo-
tiu és una història que el mateix municipi relata 
d'aquesta manera: 
 
S'explica que una nit de lluna plena, un santfeli-
uenc vorejava el riu Brugent quan va veure reflec-
tida la lluna en l'aigua de la riera. Tan embadalit 
en va quedar de la bellesa de l'astre que molt bri-
llava en la foscor de l'aigua que va decidir pescar-
la amb un cove. Però no aconseguia ficar-la-hi. 
Algú va veure-ho i, en to burleta, li preguntà si vo-
lia pescar la lluna. 
 
El que inicialment era una malnom ha estat recon-
vertit pels propis santfeliuencs com a icona popu-
lar tal com es pot llegir a l'escultura del Pescallu-
nes: 
 
Des d'aleshores als de Sant Feliu de Pallerols ens 
diuen "PESCALLUNES": gent amb il·lusions, 
somnis i molts projectes 
           El Pescallunes. Foto: Isidre Poch 

 
******************************** 
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VIES VERDES. RUTA DEL CARRILET OLOT - GIRONA 
 
Aquest traçat de 57 quilòmetres travessa tres comarques i dotze pobles recorrent les valls dels rius 
Fluvià, Brugent i Ter. La Ruta del Carrilet Olot-Girona té un suau pendent des d'Olot (440 m) fins a 
Girona (70 m) i el seu punt més alt se situa al coll d'en Bas, a 558 metres sobre el nivell del mar. 
 

El recorregut, apte 
per a vianants i bici-
cletes, es troba en 
molt bon estat i ha 
estat condicionat amb 
nous ponts, baranes i 
senyalització. 
 
La Ruta del Carrilet 
travessa paratges de 
gran importància pai-
satgística, ecològica i 
cultural. S'inicia a la 
Zona Volcànica de la 
Garrotxa i, sempre 
seguint el recorregut 
de l'antic tren de via 
estreta, arriba fins a 
la vall del Ter i les 
deveses de Salt i Gi-

rona. La via que antigament unia la Garrotxa i el Gironès permet ara conèixer els recursos naturals 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa, el castell d'Hostoles i els nuclis urbans d'Anglès, Sant Feliu de 
Pallerols i Girona, entre altres. Espais com les deveses de Salt o de Girona s'integren així mateix en 
aquesta ruta, que transcorre pròxima al Ter en el seu darrer tram i permet observar els aprofitaments 
que s'han fet dels recursos hidràulics del riu. 
 

******************************** 
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Agustí Poch, juny 2010 
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