
Itineraris
Girona Natura
Sant Daniel

Sant DanielDescripció de l’itinerari
Aquest itinerari circular us permetrà conèixer alguns dels 
elements més significatius de la vall de Sant Daniel, un dels 
espais naturals més ben conservats de la ciutat.

La primera part del recorregut transcorre per l’antic nucli de 
Sant Daniel, que havia estat un municipi independent fins a la 
seva annexió a Girona el 1963. Tot i la seva intensa relació amb 
la ciutat, Sant Daniel encara conserva en gran part el seu 
encant rural original.

En deixar enrere l’espai urbà, la natura guanya protagonisme i 
dóna pas als camps i conreus, vestigis del que havia estat la 
principal activitat econòmica d’aquest territori, i posteriorment 
s’inicia la suau transició cap al paisatge forestal de l’espai 
natural protegit de les Gavarres.
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facebook.com/GironaTurisme

youtube.com/gironaturismetv

@turisme_gi

Oficina de Turisme
Rambla de la Llibertat, 1
17004 Girona
Tel. 972 010 001
www.girona.cat/turisme

1. INICI
L’itinerari s’inicia al monestir de Sant Pere de 
Galligants, seu del Museu Arqueològic de la 
ciutat i un dels monuments més notables de 
l'art romànic català. Aquest monestir apareix 
documentat per primera vegada l’any 988, i 
destaca pel campanar, la rosassa de la nau i el 
claustre.
L’itinerari voreja el monestir per darrere i creua 
el petit pont que passa per sobre del 
Galligants. Prosseguiu a continuació pel 
caminet que s’endinsa cap a la vall vorejant el 
riu, passant pel pont i la font del Bisbe.

2. MONESTIR DE SANT 
DANIEL
Un cop passada la font del Bisbe, creueu el 
pont del mateix nom i continueu l’itinerari pel 
carrer de Sant Daniel. En aquest tram podreu 
contemplar el monestir benedictí de Sant 
Daniel, un edifici del segle XI, fundat per la 
comtessa Ermessenda, que destaca per dos 
elements romànics de gran importància: 
l’església i el claustre. Aquest monestir ha 
albergat monges benedictines durant mil anys 
al llarg de la seva història, i encara avui en dia 
està habitat. El monestir conserva un recull 
d’arxius format per llibres i pergamins que 
daten del segle XI.

3. BOSC DE RIBERA
Aquest sector de l’itinerari transcorre 
paral·lel a formacions de boscos de ribera, 
que s’estenen en galeria resseguint a 
banda i banda el traçat del riu Galligants. 
En un entorn cada vegada mes humanitzat, 
els boscos de ribera desenvolupen una 
funció vital com a corredors biològics, 
donant continuïtat espacial al paisatge i 
permetent el moviment i dispersió de les 
espècies.



4. PLAÇA DE LES SARDANES
Si ho desitgeu podeu apropar-vos a la plaça 
de les Sardanes, on 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 aquest indret: Plaza de 
la Constitución de 1869.

Turisme actiu a Girona Ruta de Sant MiquelItineraris Girona Natura Sant Daniel

Sant Daniel (Circular)
Distància: 7,5 km
Temps aproximat: 1 h 45 m  
Dificultat: Mitja
Alçada màxima: 284 m

Més informació sobre rutes a Girona:
www.girona.cat/turisme 

App Girona Rutes
 

8. MIRADOR DE CAN GARCIA
Desvieu-vos un xic del camí per apropar-vos 
al mirador de Can Garcia, que us ofereix 
unes magnífiques vistes de 270º sobre la 
vall. Des d’aquí, podreu observar el típic 
paisatge en mosaic mediterrani, amb la seva 
delicada combinació de petits conreus i 
boscos, amb la ciutat de Girona i el nucli de 
Sant Daniel al fons.
 

9. FONT DEL FERRO
En aquest punt arribem a l’àrea de descans 
de la font del Ferro, recentment restaurada. 
Enmig del paratge trobareu la font que dóna 
nom a aquest espai, d’especial interès 
geològic per la presència de ferro i d'anhídrid 
carbònic en dissolució, que dóna gust picant 
a l'aigua. Una mica més avall, al mateix 
recinte, trobem la font de la Pinya, el nom de 
la qual prové de la pinya esculpida a la seva 
llinda.

Continueu ara un bon tram de camí gaudint 
del paisatge agrícola de la vall de Sant 
Daniel, passant posteriorment per la font de 
Pericot i pujant fins a Torre Gironella.

10. TORRE GIRONELLA
Us trobeu davant de la torre Gironella, una 
antiga construcció medieval integrada a la 
muralla de Girona i que va ser destruïda l’any 
1814 durant la retirada de les tropes franceses. 
Els orígens de la torre es remunten, però, a 
l’època romana. 
Retorneu al punt d’origen baixant pel passeig 
Arqueològic, un dels principals atractius de la 
ciutat de Girona.

5. ELS MASOS
La masia o casa de pagès ha estat l’arquitectura 
tradicional de l’habitacle a Sant Daniel, ja que 
fins al s. XX ocupaven tot el territori de la vall i 
dels seus vessants fins a les portes de la ciutat.
Els masos eren cases aïllades enmig dels 
camps, habitades per una sola família i 
vinculades a un conjunt de terres que proporcio-
naven els recursos necessaris per a la seva 
subsistència. L’agricultura era l’activitat principal 
dels habitants dels masos, complementada amb 
la ramaderia i l’aprofitament dels boscos i dels 
altres elements del medi. 

6. FONT DELS LLEONS
El nom d’aquesta font prové de l’escut que la 
presidia i que pertanyia a Tomàs de Lorenza-
na, bisbe de Girona, nascut a Lleó, on s’hi 
podien distingir dos lleons que simbolitzaven 
els orígens del prelat. Avui l’escut s’ha perdut, 
tot i que encara s’intueix el lloc que ocupava.
També es pot observar la resclosa de la riera 
de la Torre que aprofitava l’aigua i la conduïa 
cap al mas de la Torre. Avui aquesta resclosa 
serveix per arribar a la font sense mullar-se 
quan la riera porta aigua.

7. MASSÍS DE LES GAVARRES
Avui, el paisatge de les Gavarres és essencial-
ment forestal, transformat en major o menor 
mesura per la mà de l’home. Però aquest 
paisatge ha estat molt variable al llarg dels 
segles, sobretot a causa dels aprofitaments 
forestals, agrícoles i ramaders.
En aquest tram d’itinerari podeu observar com 
les comunitats vegetals de boscos d’alzines, 
suredes i pins cobreixen bona part de la muntan-
ya. En menor mesura també es poden distingir 
castanyedes i boscos de ribera, aquests darrers 
amb extensions més lineals tot seguint els 
cursos d’aigua, així com també sectors de brolla 
o matollars allà on el bosc ha estat degradat. 


