
 

SANT GRAU, 

 des de Sant Gregori. 
 
 
País / Comarca :  Catalunya / Gironès. Ascensió acum. : 400 m. 

Zona :  Vall del Llémena. Descens acum. : 400 m. 
Itinerari :  Circular Altura Mínima : 115 m 
Època :  Tot l’any.  Altura màxima : 492 m. 

Durada :  2:15 hores. Alçada sortida : 135 m. 
Distancia :  7’100 Km totals. Alçada d’arribada : 135 m. 

 
 
Introducció: 
 
Ruta per el volta’ns de Girona, cim amb excel·lents vistes. 
 
Aproximació: 
 

 De Girona per la GI-531 un quilometres desprès de Sant Gregori, desviament 
a l’esquerra cap al Veïnat de l’església, i per la carretera que passa al costat del 
cementiri anirem fins a la font de Can Verdaguer, font d’aigua ferruginosa. 
 
Ruta: 
 
Font de Can Verdaguer (135m – 0:00) – Can Verdaguer (149m – 0:07) – Sant 
Grau (492m – 1:15) – Veïnat de l’església (115m – 2:10) – Font d’en Verdaguer 
(135m – 2:15) 
 
Descripció del recorregut: 
 
Deixem el cotxe a l’esplanada de la font, a la part alta surt un corriol en direcció 
nord, en uns minuts estem a Can Verdaguer, seguim en direcció nord, la pista gira 
a l’esquerra, nosaltres seguim rectes per el corriol que s’endinsa al bosc, seguim el 
corriol fins que trobem una pista apte per vehicles 4x4, girem a l’esquerra, no la 
deixem fins a trobar la pista que va a Les Serres, travessem la pista i un corriol ens 
porta a Sant Grau. La baixada la farem per l’altre costat, el camí ben fressat davalla 
fins a travessar la línea d’alta tensió, al altre costat de la pista un corriol segueix 
cap avall, tornem a la pista, aquí tenim dues opcions, girar a l’esquerra uns 100 
metres i la següent cruïlla agafar la pista que baixa que ens portarà sense cap 
problema fins a Can Verdaguer, o seguir cap a la dreta uns 200 metres, i agafar 
una pista a l’esquerra que el primer tram no presenta cap problema, però al 
travessar la línea d’electricitat, es converteix en una pista de desemboscar bastant 
embardissada, el camí es perdedor, però si se segueix el track, no hi cap problema, 
el camí ens deixa damunt mateix del veïnat de l’església, anem primer cap la dreta 
i desprès a l’esquerra passant al costat de l’església i el cementiri per tornar on 
tenim el cotxe. 

http://maps.google.es/maps?f=d&hl=ca&geocode=&saddr=&daddr=41.99216,2.737656&mra=mi&mrsp=0&sz=15&sll=41.99098,2.747912&sspn=0.01496,0.030212&ie=UTF8&z=15�


 
 
 
Recomanacions: 
 
La segona opció es per gent que se sàpiga orientar o porti un GPS. 
 
Mapes de la zona: 
 
Institut Cartogràfic de Catalunya  (ICC) 1:10.000 Bonmatí 
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