
LLORÀ A SANT GREGORI. 
 
 

Nom de la Ruta: Camí Ral   

Comarca: Gironès Durada: 01:30 hores 

Desnivell acum.: ↑106 m i ↓139 m. Quilometres: 5’300 Km 

Altura mínima: 111 m. Altura màxima: 202 m. 
 
 
Sortida/arribada:  De Girona per la GI-531 a Sant Gregori i Sant Aniol de Finestres, un cotxe el podem 
deixar al costat del cementiri de Sant Gregori, a la sortida de Sant Gregori, gir a l’esquerra cap el veïnat de 
l’església, seguim recta. L’altre el deixarem abans de creuar la riera del Llémena a l'urbanització que queda a 
l’esquerra a l’entrada de Llorà (rotonda Boratuna). 
 
Itinerari:  Llorà (150 m) – Port Sacreu, Oratori de la Mare de Deu de Fàtima (195 m) – Santa Afra (202 m) – 
Can Verdaguer (144 m) – Font de Can Verdaguer  (120 m) – Barri de l’església de Sant Gregori, pàrking del 
cementiri (116 m). 
 
Descripció:  Fa poc han netejat el camí Ral des de Llorà a coll Sacreu, per això farem aquest tram de un 1’5 
km, fins el Oratori, i des d’aquí anirem fins el Veïnat de l’església de Sant Gregori per Sant Afra. 
Deixem el cotxe al costat de la casa que hi ha abans de travessar la riera del Llémena, una pista segueix la riera 
per el costat esquerra, a l’altura del Mas Ribes, travessem la riera per damunt les pedres, la pista segueix per 
l’altre costat, al cap d’una estona la riera fa un gir a l’esquerra, nosaltres seguim recta passem una barrera de 
fusta, el camí comença a pujar suament fins el coll Sacreu, durant aquest tram podem observar les roderes dels 
carros que van passar per el camí Ral.  Arribat el coll, trobem una cruïlla de camins i pistes i amb l’oratori 
dedicat a la Mara de Deu de Fàtima, nosaltres seguim recta per la pista que ens portarà al santuari de Santa Afra 
(202m). Seguim en direcció sud, a l’esquerra un antic camp de futbol, la carretera fa una corba, seguim recte 
per un corriol que baixa a la riera, la travessem, un corriol poc fressat a la dreta (arbre marcat vermell) s’enlaira 
fins una pista, anem cap l’esquerra uns metres fins a la propera cruïlla, girem a la dreta, passen al costat de Can 
Busó, tornem a trobar les marques blanques i verdes que no deixaren fins a Can Verdaguer, a partir d’aquí el 
camí va enllaçant corriols i pistes fins a can Verdaguer, passat el mas, agafem el corriol de la dreta que ens 
portarà primer fins a la font de Can Verdaguer i seguint la pista fins al aparcament del cementiri de Sant 
Gregori. Si nomes anem amb un cotxe tindrem que tornar per el mateix camí. 
 
GPS:  Trak real.  
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