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SECCIÓ DE SENDERS 
AE TALAIA 

 
 

RUTA DEL TER 
 

Etapa 12:  EL PASTERAL – LA CELLERA DE TER – ANGLÈS  
SANT JULIÀ DEL LLOR – BONMATÍ – ARGELAGUET 

 
8 de març de 2015 

 
HORARI PREVIST  

 
Sortida de la Plaça de l’Estació de Vilanova i la Geltrú.   7 h 
 
El Pasteral. Restaurant La Parada. Esmorzar.   9 h 
Inici de l’etapa.   9 h  30 min 
 
Riera d’Osor. Reagrupament. 10 h  20 min 
  10 h  30 min 
 
Església de Sant Agustí. Reagrupament. 11 h  10 min 
  11 h  20 min 
 
Punt 11,750 km. Reagrupament. 12 h  35 min 
  12 h  45 min 
 
Argelaguet. Final de l’etapa. 14 h  10 min 
Sortida cap a Sant Gregori. 14 h  20 min 
 
Sant Gregori. Dinar. 14 h  40 min 
Sortida cap a Vilanova. 17 h 
 
Vilanova i la Geltrú. 19 h  30 min 
 
Notes.- 
 
** Esmorzarem al restaurant La Parada del Pasteral. Dinarem a Sant Gregori; al centre del poble hi ha un parell de res-

taurants: La Terrassa, avinguda de Girona 71 (972 42 85 08) i Ca la Nuri, carrer Torrent Vidal 19 (972 42 81 28). 
** 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 mantingueu sempre contacte visual amb els que us se-

gueixen; si cal espereu-vos. Intenteu seguir els horaris previstos, és a dir, no correu ni aneu massa lents! (Penseu que 
aneu en grup). 

** Atenció: Per a qualsevol comunicació amb la Secció el dissabte abans de l’excursió o el mateix diumenge (mitja ho-
ra abans de la sortida) utilitzeu només el telèfon 687 04 39 76 (Agustí Poch). 

** Els vocals coordinadors d’aquesta sortida són Isidre Poch i Agustí Poch. En tot moment cal respectar les seves indi-
cacions. 
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8 de març de 2015 

 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ETAPA 
 
L’etapa d’avui comença al Pasteral, al punt on la Ruta del Ter enllaça amb la Via Verda que proce-
dent d’Olot baixa cap a Girona. Des del Pasteral anirem cap a la Cellera de Ter i Anglès on traves-
sarem el riu per tal de continuar vers Sant Julià del Llor. Després de pujar al turó on hi ha l’església 
parroquial de Sant Agustí baixarem cap a Bonmatí i seguirem vers les deveses de Constantins. Con-
tinuarem pel costat del riu, aigües avall, fins arribar a Argelaguet, enfront de Bescanó, on finalitza-
rem l’etapa. 
 

************************* 
 
NOTA .- Aquesta vegada no s’ha fet prèviament tot el recorregut de l’etapa. És per això que només 
tenim la descripció real d’algun tram; la descripció de la resta s’ha fet d’acord amb el mapa i les fo-
tografies aèries per la qual cosa és possible que no s’ajusti del tot a la realitat. 
 

************************* 
 
 
 Horari     Distància (km) 
 Parcial Total 
 
 0:00 0:00 0,000 
 
Iniciem l’etapa enfront del restaurant La Parada del Pasteral; hem de seguir per la Via Verda en di-
recció a Girona. Travessem el riu Ter i passem per sota de la carretera C-63. 
 
 0:06 0:06 0,400 
 
A la dreta queda l’antiga estació del carrilet. 
 
 0:13 0:19 1,440 
 
Passem per sota de la carretera C-63. 
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 0:10 0:29 2,180 
 
Travessem el Camí del Molí. 
 
 0:03 0:32 2,400 
 
Entrem al nucli de la Cellera de Ter pel carrer del Carrilet; a la dreta queda la Travessera del Carri-
let. 
 
 0:06 0:38 2,840 
 
Travessem el carrer Doctor Codina (antiga carretera). 
 
 0:13 0:51 3,820 
 
Travessem la riera d’Osor per un pont. 
 
Atenció. Després de travessar la riera d’Osor hem de deixar la Via Verda i anar cap a l’esquerra 
passant per entremig d’un dipòsit de combustible i un camp esportiu. Així arribarem a la carretera 
C-63 just en el punt on enllaça amb la carretera que va cap a Sant Julià del Llor. 
 
Hem de creuar la carretera C-63 (Hi ha un semàfor amb polsador) i continuar cap a Sant Julià del 
Llor. Travessem el canal de la Burés i voregem una plataneda amb taules per a pícnic. 
 
 0:09 1:00 4,500 
 
Travessem el riu Ter pel pont de Sant Julià. 
 
 0:05 1:05 4,850 
 
Deixem Can Garriga a la dreta; al seu costat hi ha les restes d’un mur romà i el jaciment de la Ca-
vorca. Seguim per la carretera. 
 

 
 
 
 0:06 1:11 5,320 
 
Arribem a l’entrada de Sant Julià del Llor; ací hem de deixar la carretera que gira cap a la dreta i se-
guir pel carrer Nou (o Major) en la direcció que portàvem. 
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 0:02 1:13 5,470 
 
Hem de deixar el carrer Nou que a partir d’ací s’anomena carrer Petit i baixa per anar cap a 
l’esquerra per la pista que puja vers l’església parroquial de Sant Agustí situada dalt del turó. La pis-
ta cimentada passa per davant de Can Talaia. 
 
 0:04 1:17 5,680 
 
La pista fa un marcat revolt cap a l’esquerra; segueix pujant. Poc després en fa un cap a la dreta; en 
aquest punt, a l’esquerra, una mica més enllà, hi ha un dipòsit. 
 
A la dreta tenim una tanca metàl·lica; des d’ací ja podem gaudir d’una gran panoràmica sobre la 
vall. Més endavant anem cap a l’esquerra; deixem un senderol que baixa cap a la dreta per entremig 
del bosc. 
 
 0:09 1:26 6,270 
 
Fem un marcat revolt cap a l’esquerra tot deixant un camí a la dreta. Més enllà girem cap a la dreta i 
poc després deixem un trencall a l’esquerra. 
 
 0:04 1:30 6,570 
 
Després de fer un últim revolt cap a l’esquerra tot deixant una esplanada a la dreta arribem en una 
bifurcació. Anem per la branca de la dreta per arribar a l’església de Sant Agustí. 
 
Des de l’església tenim una esplèndida panoràmica de la vall amb els turons de Santa Bàrbara, 
Puigdefrou i Sant Gregori a l’oest i Sant Roc i el Rocacorba al nord. 
 
Després de visitar l’església hem de tornar enrera fins l’últim revolt i agafar un senderol que surt 
cap a l’esquerra al final de l’esplanada. Baixem per entremig d’un alzinar. 
 
 0:05 1:35 6,890 
 
Arribem en una cruïlla; hem d’anar cap a la dreta tot planejant. 
 
 0:03 1:38 7,050 
 
Desemboquem en un camí i l’hem de seguir cap a l’esquerra; de moment planeja i més endavant 
baixa. 
 
 0:08 1:46 7,540 
 
Per la dreta se’ns uneix un camí. 
 
 0:03 1:49 7,749 
 
Desemboquem a la pista que ve de la Rovira; l’hem de seguir cap a la dreta. 
 
 0:03 1:52 7,940 
 
A la dreta, una mica separat del camí, hi veiem Can Veronic. Més endavant comencem a trobar les 
primeres edificacions de Bonmatí a l’esquerra. 
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 0:04 1:56 8,250 
 
Hem de deixar la pista que seguíem i anar cap a l’esquerra pel carrer de l’Aulina; pugem lleugera-
ment. 
 
Més endavant, al xamfrà amb el carrer de la Sardana, podem veure l’aulina monumental de Can 
Muné. 
 
 0:04 2:00 8,550 
 
Deixem a la dreta el carrer de Constantins que baixa cap a l’església de Santa Maria. Més endavant 
baixem per la Pujada de Vista Alegre. 
 
 0:05 2:05 8,900 
 
Arribem en una bifurcació; hem de seguir baixant per l’esquerra pel carrer del Torrent de Bàscara. 
 
 0:05 2:10 9,260 
 
Desemboquem a la carretera GI-532; l’hem de seguir cap a l’esquerra; una mica més endavant tra-
vessem el torrent de la Cànova. Pugem. 
 
A la dreta queden les instal·lacions de l’empresa Casademont. 
 
 0:09 2:19 9,960 
 
Travessem la riera de Calders i just després deixem a l’esquerra l’accés al Jardí de Calders. 
 
 0:02 2:21 10,140 
 
Hem de deixar la carretera i seguir pel camí de les Terreres que va cap a la dreta. 
 
 0:03 2:24 10,350 
 
Passem per entremig de les edificacions de Can Ton. 
 
 0:06 2:30 10,750 
 
Deixem Can Mateu a l’esquerra del camí. 
 
 0:01 2:31 10,880 
 
Desemboquem en una pista asfaltada; l’hem de seguir en la direcció que portàvem. A l’esquerra 
queden unes ruïnes. 
 
 0:03 2:34 11,100 
 
Deixem la pista asfaltada i anem cap a la dreta per un camí. 
 
 0:02 2:36 11,250 
 
Travessem una mena de camí transversal. Ens apropem al riu. 
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 0:07 2:43 11,750 
 
Arribem en una cruïlla; hem de seguir cap al costat del riu per un camí força malmès per la riuada. 
Compte perquè hi ha trams del camí que estan força desdibuixats. 
 
 0:10 2:53 12,550 
 
Passem per sota d’una LAT. Anem cap a l’esquerra i travessem un braç, ara sec, del riu. Ens situem 
al costat de la tanca del camp que tenim a l’esquerra i seguim endavant. 
 
 0:08 3:01 12,816 
 
Travessem el torrent de Riderou i anem cap a l’esquerra per anar a buscar un camí que passa pel 
costat d’una petita construcció. 
 
 0:01 3:02 12,910 
 
Deixem la petita construcció a la dreta i seguim endavant; pocs metres més enllà, també a la dreta, 
deixem la caseta d’un transformador. 
 
 0:04 3:06 13,220 
 
Arribem a la cruïlla amb pista que va de Bonmatí a Sant Gregori; a l’enforcall hi ha un gran pi. La 
branca que segueix per l’altra banda puja vers la Mare de Déu de la Pietat i l’ermita de Sant Grau; 
nosaltres hem d’anar cap a la dreta. 
 
 0:05 3:11 13,600 
 
Fem un gir cap a la dreta i una mica més endavant un cap a l’esquerra tot deixant un trencall que va 
cap al riu. 
 
 0:08 3:19 14,170 
 
Ens situem al costat del riu. 
 
 0:11 3:30 14,990 
 
Deixem un trencall que puja cap a l’esquerra; seguim pel costat del riu. 
 
 0:08 3:38 15,600 
 
A l’esquerra queda un accés a les granges d’en Perers. Durant una bona estona anirem vorejant el 
tancat d’aquestes granges on hi podrem veure una gran quantitat d’ànecs. 
 
 0:04 3:42 15,880 
 
A la dreta deixem un trencall que va a la resclosa d’en Joga. Continuem vorejant les granges. 
 
 0:12 3:54 16,800 
 
Trobem un semàfor que regula el pas pel congost de Can Llong. Pugem amb sòl cimentat. 
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 0:04 3:58 17,080 
 
A l’esquerra deixem el trencall que va a Can Llong. 
 
 0:08 4:06 17,690 
 
Desemboquem a la pista asfaltada que va cap a Can Segalars; la seguim en la direcció que portà-
vem. 
 
 0:02 4:08 17,880 
 
Arribem a la cruïlla amb el camí de la Pilastra i el camí d’accés a Can Toscà i Can Benet de la Xaia. 
En aquest punt finalitzem l’etapa. 
 

Equip de preparació (26/02/2015): Agustí Poch, Isidre Poch, Pep Torras 
 

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

 
 

Les passeres que no passarem 
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LA CELLERA DE TER 
 
La Cellera de Ter és un municipi de la Selva, a la dreta del Ter, límit septentrional del terme fins a 
la seva confluència amb la riera d’Osor, límit sud-oriental. Limita amb els municipis de Susqueda 
(NW), Amer (N), Sant Julià del Llor i Bonmatí (E), Osor (W, SW) i Anglès (SE). 
 
Morfològicament situat entre la muntanya de Sant Gregori (1.088 m) al SW, el Ter (límit septentri-
onal i oriental) i la riera d’Osor, ja al curs final, (límit SE), el terme té dos sectors totalment diferen-
ciats.El del NW i W, format pels vessants de la muntanya de Sant Gregori, és muntanyós i boscat, 
amb predomini d’alzines, castanyers i roures, de característiques i constitució geològica totalment 
guillerienques; el segon, al NE i S, a l’interfluvi del Ter i la riera d’Osor, correspon a la configura-
ció planera i fèrtil de la vall del Ter, al sector gironí. El pantà del Pasteral, al Ter, aprofita un con-
gost entre el terme de la Cellera i el d’Amer, poc abans de la confluència amb la riera d’Amer. 
 
El poble de la Cellera de Ter es troba 166 m d’altitud, a la plana, prop del Ter i de la sèquia que en 
deriva, aigua amunt de la confluència amb la riera d’Osor. El centra l’església parroquial de Santa 
Maria, que ja consta el 860 en un document de confirmació de propietats del monestir de Sant Me-
dir, precedent del monestir d’Amer, del qual depengué molts segles. 
 

 
 
Els terratrèmols del 1427 enderrocaren l’església i una bona part de la població; l’actual edifici es 
començà a construir el 1627, dins l’estil renaixentista tardà propi d’aquesta època, amb un esvelt 
campanar de torre quadrada amb base romànica. Una làpida encastada al mur exterior de l’església 
diu: En lo any de 1627 esta isglesia de Nostra Senyora de Salas fonch tornada senyalar per solar 
parrochial de la vila i salera d’anglès per lo sumo pontifice Urbano octau essent sacristà lo Dr. 
Miquel Pagès. Entre els edificis del poble destaca la casa Dalmau, amb una porta voltada de pedres 
grosses i diverses cases amb finestres gòtiques. 
 
Al barri del Pasteral, vora el Ter i la central elèctrica, hi ha un petit grup de cases. Al veïnat de po-
blació esparsa de Pladamont, a l’extrem NE del terme, es troba la capella de Sant Just i Sant Pastor, 
on se celebra un aplec el Dilluns de Pasqua. 
 
Als voltants del poble es conserven encara moltes masies antigues, com Palou, Vinyoles, Can Roca 
(abans Fontanelles) i l’anomenada successivament Domènec, Gassull i Gornès (antigament Gaià). 
La majoria de les masies de l’antic veïnat del Plantadís, al sector muntanyós del terme, han desapa-
regut o són deshabitades. La més antiga és la de Peixarrelles, de grans dimensions 
 

******************************** 
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ANGLÈS 
 
Municipi de la Selva situat a la riba dreta del Ter i de la riera d’Osor, tributària d’aquell. Limita 
també amb els municipis d’Osor (W), Brunyola (S i SE) i Bescanó (E), aquest últim pertanyent a la 
comarca del Gironès. 
 
A la banda de ponent el territori és accidentat pels contraforts del massís de les Guilleries, que en 
aquest indret culminen a la muntanya de Santa Bàrbara, de 854 m d’altitud, a l’extrem SW del mu-
nicipi. Una gran part del sector muntanyós és cobert de boscos de pins, alzines, roures i castanyers, i 
a la vora del Ter abunden les plantacions d’arbres de ribera. 
 
El terme comprèn la vila i cap de municipi d’Anglès, diversos veïnats com el del Cuc, el de la Far-
ga, el del Pla d’Amunt i el del Pla d’Avall, així com el raval de les Mines del Sant Pare i l’antiga ca-
seria de Sant Amanç. També inclou el santuari de Santa Bàrbara i l’església de Sant Pere Sestron-
ques. 
 
La vila d’Anglès es troba a 181 m d’altitud, prop de la riba dreta del Ter i de la riera d’Osor. El nu-
cli antic es configurà al voltant de l’antic castell dels Cabrera, de manera que l’actual plaça Major 
ocupa el solar de l’antic pati d’armes del castell. Al segle XVI s’emmurallà el recinte urbà, encer-
clant el carrer d’Amunt (anomenat també Major) i el d’Avall, que formen la tradicional Vila Vella. 
De les antigues muralles es conserva un portal del segle XVI, amb arcs ogivals. El nucli antic encara 
conserva un aire medieval, amb carrerons estrets i edificis nobles, amb arcs i finestrals gòtics i re-
naixentistes, testimonis d’un passat esplendorós, alguns passos coberts com el del carrer d’Avall i 
amb l’afegit d’algun edifici modern, com una casa d’aquest mateix carrer, obra de l’arquitecte gironí 
Rafael Masó, d’estil noucentista. 
 

 
 
L’església parroquial de Sant Miquel es troba a l’indret de l’antiga capella del castell. No es conver-
tí en parròquia fins el 1594, quan el bisbe de Girona Jaume Caçador disposà que un dels capellans 
de l’església parroquial de la Cellera, de la qual depenia, passés a Anglès i hi fixés la residència. 
 
El 1629 s’iniciaren les grans ampliacions i reformes (les obres duraren més d’un segle) que li dona-
ren la forma moderna, en un estil renaixentista tardà. A l’altar major es venerà fins el 1936, en què 
fou destruïda, la imatge renaixentista de la Mare de Déu del Remei, patrona de la vila, procedent de 
la capella del castell, molt estimada pels anglesencs: les ofrenes i deixes foren constants, i es con-
serven una llàntia d’argent del segle XVII i unes claus també d’argent, entre d’altres ofrenes. 
 

******************************** 
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SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ 
 
Municipi de la Selva, situat al N de la comarca. Limita al N amb el municipi d’Amer, del qual for-
mà part fins el 1983, any en que els dos agregats se'n independitzaren. El Ter configura el limit po-
nentí amb la Cellera de Ter, el meridional amb Anglès i el de llevant amb Bescanó (aquest darrer, 
de la comarca del Gironès); limita també a llevant amb els termes de Sant Gregori i de Sant Martí 
de Llémena, ambdós del Gironès. Comprèn els pobles de Bonmatí, cap de municipi, i Sant Julià del 
Llor. 
 
El poble de Bonmatí, cap del municipi, és situat a l’extrem SW del terme, a 160 m d’altitud, i cons-
titueix un dels pocs nuclis aglomerats del terme. El seu origen s’ha de buscar en la colònia tèxtil de 
Bonmatí, formada a la fi del segle XIX aprofitant l’aigua del Ter i que actualment constitueix un 
barri més. La colònia fou impulsada per Manuel Bonmatí de Cendra, propietari de l’antic mas i molí 
fariner de Bonmatí, a qui també s’atribueix la construcció del pont que comunica la població amb la 
carretera de Girona a Amer. 
 
El poble de Sant Julià del Llor es troba al sector SE del terme, prop del Ter. La població és en gran 
part esparsa per la plana regada per la séquia de Sant Julià, que arriba fins al poble de Bonmatí. Si 
bé hom té notícia també d’estacions iberoromanes a Sant Julià del Llor, el lloc de Sant Julià és es-
mentat per primera vegada el 949 (Lauro) i la parròquia de Sant Julià del Llor existia ja al segle XI. 
 

 
 
L’actual església parroquial, bastida posteriorment, s’alça dalt d’un turó dominant la plana. Prop del 
nucli hi ha un pont medieval sobre l’antic llit del Ter, desviat després cap a la dreta, que hom suposa 
reconstruït a partir d’un antic pont romà del qual queden rastres. El monestir d’Amer hi tingué mol-
tes possessions. El 1363 la jurisdicció fou venuda pel rei a la ciutat de Girona i el 1381 a l’abat 
d’Amer; el 1698 consta com a lloc reial. Celebra la festa major el darrer diumenge d’agost. 
 

******************************** 
 
 
EL CARRILET OLOT - GIRONA 
 
El carrilet d’Olot a Girona es va inaugurar en la seva totalitat el 14 de novembre del 1911, però ha-
via començat a funcionar parcialment des de molt abans. El 1895 es va inaugurar el tram de Salt a 
Amer. El 1898 va arribar a Girona. El 1900 arribava a Les Planes d’Hostoles i dos anys més tard as-
solia Sant Feliu de Pallerols. 
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El carrilet d'Olot a Girona no va patir mai accidents massa greus. El que ho fou més va succeir el 16 
de maig del 1946 quan un comboi va caure al riu Ter al Pas dels Gegants (Bescanó). Per sort no va 
morir ningú. 
 
Era un tren especial del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEIEG) que anava cap a Cogolls. Va 
marxar molt aviat al matí. El maquinista, que es deia Josep Margó i el fogoner, en Joaquim Pons, 
van haver d’escapar-se nedant. Els que anaven al furgó van tenir la sort que en caure a l’aigua les 
portes es van obrir, perquè si no haurien mort ofegats. Les tasques de recuperació de la màquina 
caiguda al riu van ser molt laborioses. 
 
Tot i que era utilitzat per unes 600.000 persones cada any, la companyia FEVE va decidir suprimir 
el servei de trens en la línia d'Olot a Girona a partir del 16 de juliol del 1969. 
 

******************************** 
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Agustí Poch, març de 2015 
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