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Vies verdes

TRAM D’ENLLAÇ DE LA VIA VERDA ENTRE 
SANT JOAN DE LES ABADESSES I OLOT

El tram de via verda que ens ha de dur de Sant Joan 
de les Abadesses a la Vall de Bianya no està acabat. 
Per això, donarem dues alternatives de recorregut: la 
primera porta directament a Olot, passant pels colls 
de Sentigosa i Coubet i aprofitant l’antiga carretera 
GI-521, i la segona va fins a la Vall de Bianya passant 
per Santa Llúcia de Puigmal.

ALTERNATIVA 1

Mentre esperem que el tram que ens ha de portar a la 
Vall de Bianya s’acabi, aquesta és una bona alternativa 
per arribar fins a Olot. Així doncs, sortirem de l’estació, 
creuarem el pont gòtic, arribarem a l’església de Sant 
Pol (romànica, del segle XII) i seguirem la carretera 
general cap a l’esquerra fins a trobar el trencall de 
la carretera de Sentigosa. Passarem per la font dels 
Vermells i la zona de pícnic i, tot seguit, arribarem 
al coll de Sentigosa, punt on trobarem el canvi 
de comarca i entrarem a la Garrotxa. Seguirem 
la carretera GI-521 i gairebé dos quilòmetres més 
endavant, entre fageda i frescor, trobarem la font 
dels Pastors. El trajecte no té pèrdua: només cal anar 
seguint la carretera. A poc més de dotze quilòmetres 
de la sortida arribarem al coll de Coubet, a 1.010 
metres d’altitud. Aquí agafarem la carretera A-26 
(antiga N-260) i la seguirem a mà esquerra.

Uns deu quilòmetres més endavant, a 22 quilòmetres 
de la sortida de Sant Joan, deixarem aquesta via, 
entrarem a Olot i anirem a sortir a una rotonda, la 
mateixa que trobaríem venint de la Vall de Bianya. 
Des de la rotonda continuarem en direcció al centre 
d’Olot i seguirem l’avinguda dels Reis Catòlics fins a 
la plaça Clarà. Just al principi d’aquesta plaça hem 
de girar a la dreta i anar fins a la plaça de Catalunya. 
Després de travessar-la, seguirem pel carrer de la 
Verge de Fàtima fins a un trencall a mà esquerra on 
trobarem un indicador que diu: «Totes direccions». 
Aquest carrer, el de Pere Bretxa, ens portarà fins a la 
carretera general. L’agafarem a la dreta, travessarem 
el riu Fluvià i de seguida trobarem els indicadors de 
la via verda; així arribarem a l’antiga estació d’Olot, 
davant del recinte firal.

en projecte
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ALTERNATIVA 2

Cal advertir que aquest recorregut té un grau de dificultat molt alt. En aquest tram no es fa cap manteniment 
habitual, ja que no és una via verda, i les condicions climatològiques de la zona poden malmetre el camí. S’hi ha de 
circular amb bicicleta tot terreny i es recomana portar casc.

El primer tram coincideix amb el recorregut 1. Com en el cas anterior, doncs, sortirem de l’estació de Sant Joan de les 
Abadesses pel carrer de l’Estació. A tan sols uns 150 metres a mà esquerra trobarem el GR: l’agafarem, travessarem 
el pont gòtic i anirem a sortir davant de l’església romànica de Sant Pol. Des d’aquí agafarem la GI-521 cap a la collada 
de Sentigosa. Després de recórrer un quilòmetre i mig, aproximadament, trobarem un desviament a l’esquerra que 
va fins a l’ermita de Sant Antoni; el nostre recorregut segueix recte, però bé podem fer una parada. Uns 600 metres 
més enllà, a mà esquerra, hi ha la font dels Vermells, amb dos punts de sortida d’aigua i una zona de pícnic. Després 
de recórrer gairebé vuit quilòmetres des de la sortida arribarem al coll de Sentigosa, on hi ha un cartell que ens indica 
que canviem de comarca i entrem a la Garrotxa. Al costat dret de la carretera trobarem un plafó que ens informa del 
pas del meridià verd.

A continuació, agafarem una pista sense asfaltar, d’argiles vermelloses, que surt a l’esquerra de la carretera. Després 
d’uns tres quilòmetres trobarem una bifurcació. Agafarem la pista de la dreta, en direcció a Santa Llúcia de Puigmal, 
i al cap de poca estona arribarem a l’ermita; aquí podem fer una parada i beure aigua de la font de Santa Llúcia. A 
partir d’aquest punt el camí es va fent més complicat. Continuarem el recorregut, seguint les indicacions, cap a Sant 
Ponç i els gorgs de Santa Llúcia. Molt aviat trobarem els gorgs, ubicats en un racó de gran bellesa entre vegetació 
mediterrània. Seguirem recte i trobarem una masia en ruïnes i, una mica més enllà, el torrent; el creuarem i, just 
després de passar el rierol, agafarem una pista que hi ha a mà dreta. Per accedir-hi haurem d’obrir una tanca per 
a animals; recordem-nos de tancar-la quan haurem passat. El trajecte serpenteja entre alzines fins que, uns dos 
quilòmetres i mig més endavant, trobem una altra casa en ruïnes. Passada la casa hem d’agafar una pista poc visible 
a mà dreta; aquest és un punt conflictiu, perquè la inèrcia ens portarà a seguir recte. El camí, però, es fa evident de 
seguida. A partir d’aquí seguirem sempre la pista principal. El tram que resta descendeix durant dos quilòmetres i 
mig fins a enllaçar amb l’asfalt, ja a la vall. Seguirem la pista principal, asfaltada, que travessa Sant Pere Despuig, 
fins que trobem la carretera C-153 i la seguirem en direcció a Olot fins a l’Ajuntament de la Vall de Bianya, situat a 
l’esquerra de la via.

Una	senyalització	
vertical	ens	durà	de	
Sant	Joan	de	les	
Abadesses	a	Olot	
pels	dos	enllaços.
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La Vall de Bianya - Olot

Com ja hem dit, arribarem a la Vall de Bianya per Sant 
Pere Despuig, després de recórrer uns 21 quilòmetres 
des de Sant Joan de les Abadesses. Continuant per la 
mateixa carretereta per la qual hem vingut sortirem a 
la carretera general C-26. A continuació, passarem per 
davant d’Hostalnou de Bianya, on hi ha l’Ajuntament de 
la Vall de Bianya, i al quilòmetre 26 trobarem una pista 
a mà dreta que segueix paral·lela a la riera. Després de 
recórrer un quilòmetre de pista travessarem la riera i, just 
a l’altra banda, trobarem l’ermita de la Mare de Déu de 
l’Esperança. Aquí la pista torna a ser asfaltada. El trajecte 
ens portarà a la roureda de Cuní, on podrem admirar uns 
roures pènols espectaculars, i, tot seguit, creuarem la 
carretera per sota i anirem a sortir als descampats de la 
fàbrica Simon. Travessarem el polígon per la zona verda 
i accedirem a la rotonda d’entrada a Olot pel nord-est. 
Des de la rotonda anirem a mà esquerra, en direcció al 
centre d’Olot, i seguirem l’avinguda dels Reis Catòlics 
fins a la plaça Clarà. Just al principi d’aquesta plaça 
hem de girar a la dreta i continuar fins a la plaça de 
Catalunya. Després de travessar-la, seguirem pel carrer 
de la Verge de Fàtima fins a un trencall a mà esquerra 
on trobarem un indicador que diu: «Totes direccions». 
Aquest carrer, el de Pere Bretxa, ens portarà fins a la 
carretera general. L’agafarem a la dreta, travessarem el 
riu Fluvià i de seguida trobarem els indicadors de la via 
verda; així arribarem a l’antiga estació d’Olot, davant del 
recinte firal.

Vies verdes

TRAM D’ENLLAÇ 

DE LA VIA VERDA ENTRE 

SANT JOAN DE LES ABADESSES I OLOT

 Olot
• Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
 Garrotxa
• Museus Comarcal, dels Volcans i de Can 
 Trincheria

 La Vall de Bianya
• Via romana del Capsacosta
• Esglésies romàniques: destaquen les de Santa          
 Margarida de Bianya, Sant Martí de Capsec i 
 Sant Andreu de Porreres

ZONES D’INTERÈS

Ajuntaments

LA VALL DE BIANYA
Tel. 972 290 933
bianya@ddgi.cat
http://ajuntament.valldebianya.org/

COM S’HI ARRIBA?
 • PER CARRETERA
  Des de Barcelona : C-17, C-26
  Des de Girona : C-66, A-26, C-26
  A-2, C-25, C-17, C-26
  Des de Puigcerdà/Andorra : N-152, C-26
  Des de Lleida : C-25, C-17, C-26
  Des de França/Perpinyà : C-38, C-26

 • RENFE
  Línia Barcelona – Puigcerdà (Estació de  
  Ripoll)
  Reserva de bitllets: tel. 902 240 202
  www.renfe.com

 • TEISA
  Tel. 972 204 868
  www.teisa-bus.com 

 • AEROPORT GIRONA-COSTA BRAVA
  Oficina de Turisme: tel. 972 942 955
  ot.aerogirona.ctc@gencat.net 
  Informació sobre vols: tel. 972 186 600
  www.aena.es
  Ryanair disposa d’autocars que connecten  
  l’aeroport amb l’estació d’autobusos de  
  Girona.
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