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SADERNES

SANT ANIOL 
D’AGUJA

NORMES DE L’ESPAI D’INTERÈS NATURAL 
DE L’ALTA GARROTXA

US RECOMANEM:
Que no feu sorolls ni crits.
Que no us banyeu a les gorgues si hi ha poca aigua.
Que respecteu els animals i les plantes.
Que respecteu la propietat privada.
Que porteu els gossos lligats.

A PEU:
- Feu les excursions recomanades.
- Aneu ben calçats, porteu aigua i menjar.
- Prepareu la ruta amb antelació i porteu el mapa.
- Gaudireu més dels camins si feu les excursions a la primavera i a la tardor.
- A l’estiu comenceu a caminar aviat, ja que al migdia fa molta calor.

AMB COTXE:
- Circuleu a menys de 20km/h per les pistes.
- No circuleu fora dels camins ni camp a través.
- Podeu fer dues rutes molt interessants:
  · La ruta d’Oix a Beget
  · La ruta al Monestir de Sous i al Santuari del Mont

ESTÀ PROHIBIT:
Fer foc.
Acampar.
Llençar escombraries. Us informem que no hi ha servei de recollida.
Banyar-se al Gomarell.

RECORDEU:
- Que l’escalada està regulada en tot l’espai.
- Que per fer descens de barrancs, heu de fer la corresponent 
notifi cació al Consorci.

L’accés motoritzat a la Vall de Sant Aniol i de Riu està regulat a l’alçada 
de Sadernes durant els períodes de màxima a� uència. La regulació pot 
variar cada anualitat segons les necessitats de l’espai, motiu pel qual us 
recomanem consulteu la nostra web, a la secció de “Normatives” per tenir 
la informació actualitzada, o bé truqueu al Consorci al 972 28 78 82.

En cas de crescudes, recordeu que la sortida del sector
de Sant Aniol només és possible pel Salt de la Núvia.

CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ DE L’EIN DE L’ALTA GARROTXA
Rectoria de Sadernes • 17855 SADERNES • Tel. 972 28 78 82 

consorci@altagarrotxa.org • www.altagarrotxa.org

Sadernes-Pont de 
Valentí-Resclosa del 
Gomarell-Sant Aniol 
d’Aguja-Resclosa del 
Gomarell-Sadernes

Trobem un nou indicador, i des d’aquí podem anar fi ns al salt 
del Brull, agafant el camí que des de la font s’enfi la a la dreta, 
sempre seguint les marques verdes i taronges. S’hi està uns 40 
minuts (anada i tornada).

La tornada cap a Sadernes es proposa pel salt de la Núvia, 
en la direcció que s’indica des de la font. Durant tot aquest 
tram fi ns al trencall de la Muntada, hi anirem trobant també 
les marques grogues d’Itinerànnia i les del GR11. 

En començar travessarem el rec de Can Barrufa i, més 
endavant, passarem a la dreta de la ruïna de ca l’Abat. Anem 
caminant fi ns que el corriol comença a pujar decididament. Al 
cap d’una estona arribem al portell de la Guilla i aviat tindrem 
una perfecta visió de la capçalera de la vall de Sant Aniol.

Arribarem a dos miradors de la vall: el salt del Vicari i després 
l’esplèndid salt de la Núvia. En aquest punt cal anar amb 
compte, ja que es tracta d’un pas estret amb un important 
desnivell vertical.

Una mica més endavant trobarem l’encreuament G36 
d’Itinerànnia i seguirem en direcció a Sadernes, i deixarem el 
GR11 que porta cap a Talaixà. Aquest sender baixa fortament 
en ziga-zaga fi ns a la resclosa del Gomarell.

Al punt on trobem l’encreuament de la Muntada, anirem 
seguint cap a Sadernes, pel mateix camí de pujada: queda 
aproximadament 1h 40 min per arribar al nostre destí.

LA SENYALITZACIÓ

La senyalització que trobareu per seguir aquestes rutes és:

A l’inici/fi nal de la ruta: una banderola que indica el nom 
de la ruta i punts d’interès que anireu trobant al llarg de la 
ruta. En algunes interseccions importants trobareu banderoles 
direccionals.

Al llarg de tot l’itinerari us podreu anar guiant
amb les marques de pintura que trobareu 
pintades en el camí de color verdes i taronges.



Sadernes-Pont de Valentí-
Resclosa del Gomarell-
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FITXA TÈCNICA

Temps: 5h 10 min. (sense anar al Salt del Brull)

5h 50 min. (anant al Salt del Brull)

Distància en kms: 16,4 kms
Alçada màxima: 558 m
Alçada mínima: 311 m
Di� cultat: Mitja-Alta

DESNIVELL ACUMULAT
En pujada: 435 m
En baixada: 435 m

XARXA ITINERÀNNIA
ITINERARI 1

GR
RIU

L’ITINERARI

APROXIMACIÓ EN VEHICLE:
Des del poble de Montagut, agafarem la carretera asfaltada 
fi ns al veïnat de Sadernes. Prop hi ha una font i l’església 
de Santa Cecília. Durant la temporada de més afl uència de 
visitants, hi ha restriccions per a l’accés de vehicles a partir de 
Sadernes: en aquest punt és on començarem la ruta.

DESCRIPCIÓ:
Començarem el camí descendint per la pista al costat de 
l’església de Santa Cecília de Sadernes.

Caminarem per la pista sempre seguint les marques taronges 
i verdes, i també les grogues d’Itinerànnia.

Passarem pel pont del Pas dels Aures i de seguida trobarem a 
l’ esquerra un imponent rocam en el qual hi ha les ruïnes del 
castell Sespasa. Tornarem a travessar el riu per sobre un pont 
sense baranes i arribarem a l’última zona d’aparcament.

Seguirem per la pista fi ns que a l’ esquerra trobem el pal G40 
pont de Valentí de la Xarxa de Senders Itinerànnia. Aquí hi 
trobem un senyal que ens indica el camí de Sant Aniol per 
l’itinerari 1 .

Creuant el pont arribem a l’antic Hostal de Ca la Bruta 
(actualment restaurat); girarem a la dreta, trobarem un punt 
on surten dos camins i agafarem el de més a la dreta que va 
paral·lel al riu.

El camí que anem seguint creua la pista que va a la casa de la 
Quera . En aquest punt, trobem un senyal i unes escales de fusta 
que ens permeten enfi lar-nos pel camí que segueix l’itinerari. 

Més tard, trobarem un encreuament de camins amb el senyal 
que indica  que cal baixar per anar a buscar el camí de Sant 
Aniol.  De seguida trobem uns esglaons de fusta que porten 
a la pista de la Muntada, que seguirem fi ns a trobar un petit 
aparcament on trobarem una banderola de l’itinerari, que 
ens indica la direcció. Hem de creuar l’aparcament i la riera, 
i seguir el sender que voreja la riera fi ns a arribar a la resclosa 
del Gomarell.

En aquest punt trobem un nou encreuament que seguirem 
fi ns a Sant Aniol fi ns on queden uns 50 min.

Passarem la represa pel mateix cim de la resclosa i seguirem 
un camí ben fresat que va pujant per la riba esquerra fi ns a la 
gorga Citró, on creuarem la riera. Poc més endavant haurem 
de tornar a travessar la riera per una passera i seguir altre cop 
per la riba esquerra fi ns a arribar a una cruïlla de camins, el coll 
del Molí de Sant Aniol. Agafarem, tal com indica la banderola, 
el camí que s’enfi la a l’esquerra cap al molí de Sant Aniol. En 
aquest punt també hi comencem a trobar les marques del 
GR11.

Farem un quart pas sobre la riera (per un nou pont penjant), 
just darrere l’ermita de Sant Aniol. Al costat de l’ermita s’hi 
troba la rectoria i la font.

L’excursió transcorre per diferents tipus de substrat (silícic i 
calcari) i diferents formacions (alzinar de terra baixa, alzinar 
muntanyenc, bosc de ribera, comunitats de roca i tartera).

El � ux de la riera és sovint intermitent, ja que l’aigua s’in� ltra 
sota la riera, desapareix  i torna a aparèixer més enllà.
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