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SECCIÓ DE SENDERS 
AE TALAIA 

 
 

RUTA DEL TER 
 

Etapa 15:  VERGES – CANET DE LA TALLADA 
TORROELLA DE MONTGRÍ – GOLA DEL TER 

 
7 de juny de 2015 

 
HORARI PREVIST 

 
Sortida de la Plaça de l’Estació de Vilanova i la Geltrú.   6 h  30 min 
 
Verges. Esmorzar.   8 h  45 min 
Inici de l’etapa.   9 h  15 min 
 
Arbreda al costat del Mas d’en Mac. Reagrupament. 10 h  25 min 
  10 h  35 min 
 
Estació de bombament d’aigua de Torroella. Reagrupament. 11 h  25 min 
  11 h  35 min 
 
Gola del Ter. Reagrupament. 13 h 
  13 h  10 min 
 
Restaurant Picasso. Dinar. 13 h  30 min 
Sortida cap a Vilanova. 16 h  30 min 
 
Vilanova i la Geltrú. 19 h 
 
Notes.- 
** Esmorzarem a Verges al restaurant Alberana. Dinarem al restaurant Picasso al costat de la Gola del Ter. 
** 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 

segueixen; 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 (mit-
ja hora abans de la sortida) utilitzeu només el telèfon 687 04 39 76 (Agustí Poch). 

** Els vocals coordinadors d’aquesta sortida són Joan Andreu i Isidre Poch. En tot moment cal respectar les seves 
indicacions. 
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DESCRIPCIÓ DE L’ETAPA 
 
Començarem l’etapa d’avui al restaurant Alberana de Verges des d’on anirem a buscar la Ruta del 
Ter que voreja la vila. Ben aviat arribarem al petit nucli de Canet de la Tallada i al Pla de l’Ullà on, 
durant la Guerra Civil, va haver-hi l’Aeròdrom Republicà 318. 
 
Seguirem per entremig d’arbres fruiters i així farem cap a la Resclosa on acaba el Rec de l’Estany i 
comença el Rec del Ter Vell. A Torroella de Montgrí creuarem el riu pel pont de la carretera C-31 i 
seguirem per la seva riba dreta fins arribar a la Gola del Ter on finalitzarem el recorregut. 
 

************************* 
 
 
 Horari     Distància (km) 
 Parcial Total 
 
 0:00 0:00 0,000 
 
Situats a l’entrada del restaurant Alberana hem d’anar cap a l’esquerra pel carrer de Girona (carrete-
ra GI-634). En arribar al primer trencall, a l’esquerra, l’hem de seguir; és el carrer del Metge Llach. 
Deixem el carrer de l’Empordà a la dreta i tot seguit girem cap a la dreta pel carrer de la Devallada. 
 
Pugem per arribar al carrer Major el qual seguirem cap a l’esquerra per anar cap a la plaça Major. 
Creuem la plaça i un cop a l’altre extrem baixem vers l’esquerra pel carrer dels Bous. Després de 
travessar el Rec del Molí seguim endavant pel carrer de la Font. 
 
 0:08 0:08 0,500 
 
A la dreta deixem el camí per on arribàrem a Verges el dia de l’etapa anterior. Poc després deixem 
l’última casa del poble a la dreta i travessem el Rec de l’Estany. 
 
 0:03 0:11 0,710 
 
Desemboquem en un camí transversal per on passa la Ruta del Ter; a l’enforcall hi ha un pal indica-
dor i un plafó. Hem de seguir-lo cap a l’esquerra; el sòl segueix sent asfaltat. Davant, al fons, podem 
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veure-hi la inconfusible silueta del Montgrí amb el castell al capdamunt imatge que ens acompanyarà 
fins al final de l’etapa. 
 
 0:02 0:13 0,810 
 
Travessem la carretera C-252 que ve d’Ultramort i seguim en la mateixa direcció; el sòl passa a ser 
de terra. 
 
 0:02 0:15 0,980 
 
Enllacem amb un camí que ens ve per l’esquerra; a la cruïlla hi ha un pal indicador. 
 
 0:03 0:18 1,200 
 
Deixem un trencall a la dreta. 
 
 0:02 0:20 1,330 
 
Per l’esquerra se’ns separa el Camí del Mas Rodon; anem per entremig de camps. 
 
 0:06 0:26 1,810 
 
A l’esquerra queda una granja i poc després deixem un camí a la dreta que puja vers els camps. 
 
 0:03 0:29 2,030 
 
Arribem en una bifurcació amb un pal indicador; hem d’anar cap a l’esquerra. 
 
 0:02 0:31 2,210 
 
Passem per davant de les edificacions de l’Estació Experimental Mas Badia de l’IRTA (Institut de 
Recerca i Tecnologies Agroalimentàries); el sòl passa a ser asfaltat. Anem per entremig de les planta-
cions d’arbres fruiters; més endavant, a la dreta hi veurem un bosquet de pollancres. 
 
 0:04 0:35 2,540 
 
Desemboquem a la pista d’accés a Canet de la Tallada; a l’enforcall hi ha un pal indicador. Hem de 
seguir-la cap a la dreta vers el nucli del llogarret. 
 
 0:04 0:39 2,810 
 
Arribem en una cruïlla on hi ha un pal indicador i un plafó; hem d’anar cap a l’esquerra vorejant la 
caseta d‘un transformador. Travessem el Raval de Baix de Canet de la Tallada; a la dreta deixem 
l’església de Sant Mateu. 
 
 0:05 0:44 3,160 
 
El camí bifurca; a l’enforcall hi ha un pal indicador. Hem de rebutjar la branca de l’esquerra que és el 
Camí de les Sorres i seguir per la branca de la dreta que és el Camí dels Comuns; el sòl passa a ser de 
terra. 
 



Ruta del Ter_(15)_ Verges – Gola_del_Ter_(07-06-2015) 
 

3

 0:03 0:47 3,370 
 
Trobem una nova bifurcació aquesta amb un pal indicador petit. Ara hem de deixar la branca de la 
dreta que és el Camí del Mas Palomeres i seguir per la de l’esquerra. 
 
A l’esquerra del camí hi veiem un petit plafó que ens diu que les restes de l’edificació que veiem da-
vant corresponen al taller de l’Aeròdrom 318 de la Gloriosa. 
 

 
 
 0:06 0:53 3,760 
 
Desemboquem en un camí transversal vorejat d’arbres; a la cruïlla hi ha un pal indicador. Hem d’anar 
cap a la dreta. Uns metres més endavant deixem un trencall a l’esquerra. 
 
 0:05 0:58 4,120 
 
A la dreta queda l’accés a una zona d’extracció d’àrids; poc després passem per davant d’unes llar-
gues naus del Mas Palomeres. 
 
 0:03 1:01 4,300 
 
Deixem un trencall a l’esquerra i passem per entremig d’un petit grup d’arbres. 
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 0:08 1:09 4,870 
 
Desemboquem en un camí transversal amb un pal indicador a l’enforcall. A la dreta podem veure-hi 
el Mas d’en Mac; al seu costat hi ha un dels refugis antiaeris de l’Aeròdrom 318. Nosaltres hem 
d’anar cap a l’esquerra. 
 
A la dreta del camí hi ha una plantació de pollancres. 
 
 0:02 1:11 5,020 
 
Arribem en una bifurcació; hem d’anar per la branca de l’esquerra. Passem per entremig de camps 
amb arbrers fruiters protegits amb tendals. 
 
 0:08 1:19 5,630 
 
Deixem un trencall a l’esquerra; seguim vorejats d’arbres fruiters. 
 
 0:05 1:24 6,040 
 
A la dreta queda el trencall que va cap al Mas de la Torre. Poc després veurem una fita al costat del 
camí. 
 
 0:03 1:27 6,280 
 
Deixem un camí a l’esquerra; a la dreta hi ha un petit grup d’arbres. 
 
 0:02 1:29 6,450 
 
Després de deixar un trencall a la dreta travessem el Rec de l’Estany i girem cap a la dreta. Uns me-
tres més endavant trobem una bifurcació; hem de seguir per la branca de la dreta, en la direcció que 
portàvem, passant per davant de la caseta d’una estació de bombeig i d’un pal indicador. 
 
 0:05 1:34 6,820 
 
Passem per sota d’una línia de conducció elèctrica. 
 
 0:02 1:36 6,950 
 
Travessem un camí transversal. Deixem entrades als camps laterals i ens situem paral·lels al rec de 
l’Estany. 
 
 0:06 1:42 7,470 
 
Deixem el Camí de la Resclosa a l’esquerra. 
 
 0:01 1:43 7,540 
 
A l’esquerra queda el camí que va cap a les Hortes d’en Tremoleda. 
 
 0:01 1:44 7,620 
 
Travessem el Rec del Ter Vell i arribem a la Resclosa on acaba el Rec de l’Estany i comença el Rec 
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del Ter Vell. Seguim endavant per entremig del riu, que tenim a la dreta, i els Horts de la Resclosa, a 
l’esquerra. 
 

 
 
 0:05 1:49 8,010 
 
Deixem un camí a l’esquerra i un a la dreta que baixa vers el riu. Ara tenim una filada d’arbres a la 
dreta. Quan s’acaba la filada d’arbres ens situem al costat mateix del riu. 
 
 0:04 1:53 8,270 
 
Atenció. En aquest punt hem de deixar el camí que segueix pel costat del riu i anar cap a l’esquerra 
en direcció a Torroella de Montgrí. 
 
NOTA.-  Quan vàrem fer la preparació de l’etapa a partir d’ací vàrem seguir pel costat del riu per la 
seva banda esquerra fins arribar a la Gola. Com que ara volem arribar a la Gola per la seva banda 
dreta haurem de travessar el riu i per això hem d’anar a buscar el pont de la carretera C-31. Tingueu 
en compte que aquest nou itinerari no s’ha pogut preparar per la qual cosa la descripció és només 
aproximada. 
 
 0:01 1:54 8,350 
 
Hem d’anar cap a la dreta pel Camí dels Horts del Tamariuar; passem per entremig dels horts. 
 
 0:07 2:01 8,900 
 
Passem per davant de l’Estació de Bombament del Servei d’Aigües de Torroella i girem cap a 
l’esquerra. A la dreta queda una edificació. 
 
 0:02 2:03 8,990 
 
Desemboquem a la carretera C-31. Si la seguíssim cap a l’esquerra aniríem vers el centre de Torroe-
lla de Montgrí; nosaltres l’hem de creuar amb precaució i seguir-la cap a la dreta per tal de traves-
sar el riu. 
 
 0:04 2:07 9,260 
 
En arribar a l’altra banda del riu hem de deixar la carretera i baixar cap a l’esquerra per un camí que 
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segueix paral·lel al riu. A l’enforcall hi ha un pal indicador que ens diu que la Gola del Ter està a 7,2 
km (en realitat només són 6 km). 
 
 0:02 2:09 9,380 
 
Deixem un trencall a la dreta. 
 
 0:32 2:41 11,700 
 
Per la dreta se’ns uneix una pista asfaltada amb la qual seguim junts durant uns mestres; ací hi ha un 
pal indicador. La pista se’ns separa anant cap a la dreta i nosaltres seguim pel costat del riu; a la dre-
ta hi tenim un canal. 
 
 0:23 3:04 13,400 
 
A la dreta deixem un trencall que va cap a la pista asfaltada d’accés a la Gola del Ter. Seguim pel 
costat del riu. 
 
 0:18 3:22 14,730 
 
Per la dreta se’ns uneix un camí que ve de Cal Bonic i de l’Hotel Picasso; seguim endavant. 
 
 0:03 3:25 14,960 
 
Travessem el Rec de les Closes del Mas Ferrer. 
 
 0:03 3:28 15,190 
 
Arribem a la Gola del Ter on finalitzem l’etapa i la Ruta! 
 
NOTA.-  Per anar cap a l’Hotel Picasso es pot tornar enrere fins arribar al trencall que hi portava o 
bé fer el següent: 
 
Seguir pel camí ran de platja en direcció sud. 
 
 0:07 3:35 15,640 
 
Cal deixar la platja i anar per un camí cap a la dreta. 
 
 0:04 3:39 15,910 
 
En arribar en una bifurcació anem cap a la dreta. 
 
 0:06 3:45 16,280 
 
A la dreta deixem l’entrada a l’Hostal la Gola i a l’esquerra tenim l’Hotel Picasso. 
 
 

Equip de preparació (28/05/2015): Joan Andreu, Agustí Poch, Isidre Poch 
 

*********************************** 
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CANET DE LA TALLADA 
 
El poble de Canet de Verges o de la Tallada és a 3,5 km del cap de municipi, la Tallada d’Empordà, 
entre el rec del Molí i el Ter. Les periòdiques avingudes del riu han cobert d’arenes una bona part de 
la contrada (les sorres de Canet). El poble, que apareix nomenat l’any 1087 com Caned, és format 
per masies escampades i un petit agrupament vora l’església de Sant Mateu. 
 

 
 
El temple, esmentat el 1182 com a possessió de la canònica d’Ullà, és d’estructura gòtica tardana; ha 
sofert diverses reformes i reparacions a causa dels desperfectes de les riuades. La seva única nau és 
coberta amb volta de creueria, com les dues capelles laterals, datades els anys 1605 i 1744. 
 
Durant la guerra civil, s’hi va construir un camp d’aviació que van utilitzar els republicans principal-
ment com a camp de pràctiques. En aquest aeroport s’hi van construir tres refugis militars, que ara es 
troben en camps de conreu. 
 

******************************** 
 
 
LA GOLA DEL TER 
 
La Gola del Ter és la desembocadura actual del riu Ter al municipi de Torroella de Montgrí. Al nord 
hi deixa la platja de la Platera, continuació de la Platja de l’Estartit i al sud la de la Fonollera. Els del-
tes del Ter i el del Daró, tot i que en menor mesura, són els responsables de la continuïtat de platges 
arenoses que van des de l’Estartit fins a arribar al terme de Begur. L’aportació de sediments i els 
temporals de llevant feien acumular-los a la platja o els vents de tramuntana formaven dunes mòbils, 
fixades el segle XIX. Des de la construcció dels pantans Sau i Susqueda a mitjans del segle XX s’ha 
reduït aquesta aportació. 
 
Antigament el riu desembocava en tres punts de la costa. A més del de la Gola, n’hi havia un entre 
l’Escala i Sant Martí d’Empúries i l’altre a prop de l’Estartit, en el que es denomina avui Ter Vell, 
entre aquest i l’actual desembocadura hi ha una sèrie de llacunes litorals. El curs més al nord fou ta-
llat vers el 1302, prop de Canet de la Tallada, per unes obres fetes pel comte d’Empúries Ponç Hug 
IV, essent fruit de plet amb el rei Jaume el Just, senyor de Torroella. 
 
Unes riuades el 1311 trencaren les motes i el riu recobrà el braç en direcció nord-est. El rei, però, ve-
ient el benefici de les avingudes del Ter per a l’agricultura i d’acord amb les viles afectades va decidir 
reconstruir les obres per tal que tot el cabal del riu anés cap a Torroella. 
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El Ter restà diversos segles amb dues desembocadures, el Ter Vell i la Gola deixant una illa deltaica 
entremig. Per tal d'aprofitar aquesta illa per a l’agricultura fou tallat el braç nord el segle XVIII. 
 
Pel que fa la flora i fauna del voltant es tracta d’ecosistemes de bosc de ribera i comunitats halòfiles 
(salicornars, tamarigars, i jonqueres). Els darrers anys la introducció de plantes d’espècies al·lòctones 
(invasores), com Cortaderia selloana o Carpobrotus edulis, ha estat objecte d’estudis per tal de li-
mitar-ne la proliferació en aquest espai natural. 
 

******************************** 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
**  Ruta del Ter. Seguint el curs del riu 
 Consorci Alba-Ter (2009). 
**  Institut cartogràfic de Catalunya 
 http://www.icc.cat/ 
**  Enciclopèdia Catalana 
 http://www.enciclopedia.cat/ 
**  La Tallada 
 http://www.latallada.cat/# 
**  Camp d’aviació de Canet de la Tallada 
 http://campdaviaciocanet.blogspot.com.es/ 
**  La Gola del Ter 
 http://ca.wikipedia.org/wiki/Gola_del_Ter 
 
 

Agustí Poch, juny de 2015 
 

 
NOTA.- El recorregut que hi ha marcat al mapa adjunt correspon al que es va fer el dia de la prepa-
ració quan es va arribar a la Gola del Ter pel marge esquerre del riu. 
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