
Itineraris
Girona Natura
Anella Verda

Anella VerdaDescripció de l’itinerari
L’itinerari Anella Verda recorre tot el sector oriental del 
municipi de Girona unint els diferents espais naturals que 
envolten aquesta zona de la ciutat.
La ruta s’inicia a tocar del riu Onyar i culmina a la plana 
agrícola de Campdorà. Al llarg del trajecte, podreu trobar una 
mostra representativa dels diferents paisatges i ambients 
naturals de la ciutat, així com també d’elements patrimonials i 
etnogràfics vinculats als usos tradicionals d’aquests espais.

La ruta de l’Anella Verda es pot fer tant en sentit sud-nord 
com a l’inrevés. També teniu la possibilitat de fer mitja ruta 
cap al nord o cap al sud, accedint-hi des del centre històric 
(ruta marcada en puntejat).
En no ser una ruta circular, cal preveure mitjà de transport per 
tornar al punt d’inici. Hi ha possibilitats de transport públic 
per accedir i tornar des del punt d’inici i final de l’itinerari al 
centre de Girona.
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Oficina de Turisme
Rambla de la Llibertat, 1
17004 Girona
Tel. 972 010 001
www.girona.cat/turisme

1. RIU ONYAR
L’Onyar és un dels quatre rius de la ciutat, i la 
seva imatge al pas pel Barri Vell és una de les 
icones turístiques més fotografiades de la 
ciutat. En aquest punt, però, el riu encara 
conserva part de la vegetació de ribera que 
n’és característica.

4. ERMITA DEL CALVARI
L’ermita del Calvari, rodejada d’oliveres, és 
també coneguda com a ermita de les Creus, 
per la seva ubicació al final del camí de les 
Creus, al llarg del qual s’hi troben 14 petites 
capelles que reprodueixen les diferents 
etapes del Viacrucis.

5. MUNTANYA  O
Us trobeu a la Muntanya de la O a 175 m, on 
antigament s’aixecava el fort del Calvari, 
construït el 1675 per defensar la ciutat de 
Girona dels atacs dels francesos. Aquest 
edifici ha estat catalogat com a element 
d’interès històric, paisatgístic i ambiental.
Des d’aquest punt, s’obté una bella visió 
panoràmica de Girona i la vall de Sant Daniel.

2. TORRE DE
TELECOMUNICACIONS
Amb una alçada de més de 112 m, aquesta 
torre coneguda popularment com el Pirulí 
(construïda entre 1990 i 1992) s’ha convertit 
en un element més de l’skyline de Girona. A 
causa de significatius canvis tecnològics, des 
de finals del mateix any de construcció 
funciona amb mínima activitat.

3. EL POLVORÍ
Una mica més endavant, trobareu també les 
restes en ruïnes del Polvorí i de l’edifici del 
cos de guàrdia (situat en primer terme). 
Aquests edificis van ser construïts el 1756 
per emmagatzemar-hi pólvora i explosius en 
un lloc allunyat però alhora de fàcil accés. 
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Més informació sobre rutes a Girona:
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Anella verda (anada)

Distància: 8,8 km Temps aproximat: 2 h  
Dificultat: Mitja Alçada màxima: 340 m

6. PLAÇA DE LES SARDANES
Davant de la plaça de les Sardanes, el riu 
Galligants conflueix amb diverses rieres. Aquest 
espai envoltat de freixes i verns conserva les 
restes d’una antiga edificació esglaonada 
destinada als músics que tocaven a les cobles. 
Una inscripció al peu de l’estructura recorda 
l’antic nom que rebia aquell indret: Plaza de la 
Constitución de 1869.

7. MIRADOR DE CAN GARCIA
Desvieu-vos un xic de la ruta per apropar-vos 
fins al mirador de Can Garcia, que ofereix unes 
boniques vistes sobre la vall de Sant Daniel i els 
boscos del massís de les Gavarres, especial-
ment alzinars, suredes i pinedes.

8. FONT DEL FERRO
Preneu un merescut descans per observar de 
prop la font del Ferro. Un tret particular 
d’aquesta font és que l'aigua que en brolla és 
picant i amb fort gust de ferro degut a la 
geologia de la zona. Al voltant de la font del 
Ferro s’ha restaurat una zona de lleure, a la part 
inferior de la qual es pot observar una segona 
font en desús, anomenada font de la Pinya.

9. PONT DE CAN MIRALLES
Desprès d’un tram de camí avançant en paral·lel a 
la riera d’en Miralles, passarem pel costat del pont 
del mateix nom, des del qual podeu observar unes 
petites gorgues, hàbitat perfecte per a una gran 
varietat d’amfibis. 
A la vall de Sant Daniel, les aigües recollides a la 
muntanya arriben a través de rieres i torrents a la plana 
per formar el riu Galligants i aquest, tot seguit, 
s’encamina cap a la ciutat de Girona per desembocar a 
l’Onyar. 

10. PAISATGE AGRÍCOLA
Al llarg d’aquest tram de la ruta, gaudiu del típic 
paisatge en mosaic mediterrani, amb l’equilibrada 
combinació de camps de conreu, bosquets, masos 
i boscos de ribera. L’agricultura ha estat sempre la 
principal activitat dels habitants de la vall, que 
abastia la ciutat de productes agraris per la qual 
cosa sempre hi ha hagut una importantíssima 
vinculació comercial entre tots dos territoris.

11. CAMPDORÀ
L’itinerari finalitza al pla de Campdorà, després 
de rodejar la muntanya de Campdorà. Aquesta 
nucli rural envoltat de camps, situat entre el 
Ter i els primers contraforts de les Gavarres, 
pertany encara al terme municipal de Girona.


