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Ruta fins al castell de Sant Miquel, una talaia 
privilegiada sobre Girona, la plana empordanesa, el 
massís de les Gavarres i les valls de l’Onyar i del Ter

El castell de Sant Miquel des de Girona
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Sistema de coordenades geogràfiques. Datum WGS84.

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

Plaça de Sant Pere de Galligants 0:00h 67m 41.989308º 2.825056º

Monestir de Sant Daniel 0:12h 79m 41.987919º 2.833834º

Pont de la carretera N-II 0:45h 150m 41.995560º 2.849603º

      Castell de Sant Miquel 1:25h 385m 42.006873º 2.862110º

Plaça de Sant Pere de Galligants 2:35h 67m 41.989308º 2.825056º

 PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Base topogràfica de Catalunya. 1:25.000.” Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

itinerari sentit de la ruta inici / final

0 1 km
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 MÉS INFORMACIÓ

PICS: Muntanya de Sant Miquel (385m).

DURACIÓ: Mig dia.

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 2:35h en total. 1:25h des del punt d’inici fins al castell de Sant 
Miquel i 1:10h per fer la baixada pel mateix camí.

DESNIVELL ACUMULAT: 330m

DIFICULTAT: Mitjana.

 INTRODUCCIÓ

Ruta lineal de quasi 10 km de longitud (anada i tornada) per la vall de Sant Daniel fins al castell de Sant 
Miquel, punt més elevat de la ruta. Es tracta d’una excursió ideal per a fer en família, no presenta cap 
tipus de dificultat.

Girona és molt més que el seu barri vell. Passejant pels seus carrers podem veure els contraforts del 
massís de les Gavarres que s’esbalcen sobre l’est de la ciutat. Aquest espai d’Interès Natural, declarat 
l’any 1992 com a tal, ocupa un extens territori entre les comarques del Baix Empordà i el Gironès. Els seus 
boscos, bàsicament d’alzines, amaguen un important llegat megalític.

SABIES QUE...

El monestir benedictí de Sant Pere de Galligants és un dels monuments més notables de l’art 
romànic català? No es coneix la data de fundació del monestir, però hi ha documentació des 
de finals del segle X. L’any 1836 va ser abandonat per la comunitat de monjos benedictins, en 
aplicació de les lleis desamortitzadores. Actualment és la seu del Museu d’Arqueologia de 
Catalunya a Girona.

Les magnífiques vistes que tenim des del castell de Sant Miquel.

Endinsar-nos en els alzinars de la vall de Sant Daniel.

Gaudir de la bellesa del monestir de Sant Pere de Galligants, una joia arquitectònica.

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
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 RECORREGUT

Sortim de la plaça de Sant Pere de Galligants (0:00h - 67m) i anem a buscar la part del darrere del 
monestir de Sant Pere. Passem per un pontet i remuntem el riu Galligants per la seva riba dreta orogràfica 
fins que arribem a la font del Bisbe. Travessem el pont i continuem per la carretera fins que trobem la tanca 
del monestir benedictí de Sant Daniel (0:12h - 79m). Aquest, amb mil anys d’història, fou fundat l’any 
1015 quan el bisbe Pere Rotger va vendre l’alou de Sant Daniel a Ramon Borrell i a la seva dona, la comtessa 
Ermessenda de Carcassona. 

Continuem recte fins que arribem al següent trencant. Girem a l’esquerra tot resseguint la tanca del monestir 
de Sant Daniel i girem a la dreta pel carrer Llucià Ansó, allunyant-nos del monestir. Passem pel davant del 
cementiri del veïnat de Sant Daniel i poc després -on s’acaba l’asfalt- entrem a l’aparcament de la font del 
Ferro. Si la volem visitar haurem de caminar uns 300 metres fins a una zona de pícnic amb taules, bancs i 
barbacoes. Continuem endavant per la pista ampla (ara ja de terra), voregem l’antiga planta embotelladora 
d’en Saguer i passem pel damunt de la riera de Sant Miquel. 

Just després deixem la pista i ens enfilem uns metres per un corriol costerut que aviat desemboca de nou a 
la pista, just abans de passar per sota del pont de la carretera N-II (0:45h - 150m). Continuem avançant 
i passem pel costat d’una escultura de Bonaventura Ansón, anomenada “Girona, llindar d’Europa”. Continuem 
fins a la masia de Can Lliure, on la pista serpenteja fent una doble corba. Passada la corba, uns metres més 
enllà, hem d’agafar el corriol que surt a la dreta i que ens mena fins a Cal Cabrit (o can Mistaire). 

Desemboquem en una pista més ampla i arribem al castell de Sant Miquel (1:25h - 385m). Les restes 

 COM ARRIBAR-HI EN COTXE 

Arribem a Girona per l’AP-7. Hem de seguir les indicacions cap al centre de la ciutat i la Devesa. Al costat 
del Pont de Pedret hi ha un ampli aparcament. L’inici de la ruta és a la plaça de Sant Pere de Galligants, 
on podem arribar a peu.

ÈPOCA: Tot l’any.

CARTOGRAFIA:
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

OBSERVACIONS: L’itinerari és molt popular i conegut pels gironins. 

NO ET PERDIS... 

Visitar el barri vell de Girona, un entramat urbà que s’allarga resseguint el curs del riu i limita a 
l’altra banda amb l’antiga muralla. És un dels conjunts monumentals més importants de Catalunya i 
conserva un estil purament medieval.
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més antigues del conjunt daten de l’època medieval. Corresponen a una possible torre de guaita, un tram de 
muralla i una ermita. El 1848, durant la guerra dels matiners, les restes de l’ermita de Sant Miquel van ser 
aprofitades per bastir-hi dues torres de telegrafia òptica amb l’objectiu de disposar d’una xarxa de comunicació 
ràpida i segura. Les vistes des de la torre, on podem ascendir per una escala de cargol, són realment 
espectaculars. 

Després de gaudir de la plana empordanesa, les Gavarres i la capital del Gironès emprenem la tornada, tot 
desfent camí, fins a la plaça de Sant Pere de Galligans (2:35h - 67m). 
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Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt 
en funció de l’època de l’any, de la neu i de les condicions meteorològiques. La senyalització (marques, 
panells, balises) que podem trobar al llarg de la ruta també pot variar amb el temps. RUTES PIRINEUS no 
es responsabilitza de qualsevol mal ús de les seves guies i recomana que cadascú sigui responsable i 
prudent a la muntanya. Així mateix, us convidem a documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per 
complementar la informació aquí descrita. Tots els temps són efectius i prenen un caràcter orientatiu, no 
s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol suggeriment, RUTES PIRINEUS 
us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat. 

 QUÈ MÉS PODEM VISITAR? 

Catedral de Girona

A l’indret més genuí de Girona s’hi troba la Catedral, aixecada entre els segles 
XI i SVIII i amb diferents estils arquitectònics, des del romànic del claustre 
fins al barroc de la façana i l’escalinata. En destaca la gran nau gòtica, que 
amb 23 metres d’amplada és l’espai gòtic voltat més ample del món. 

Coordenades GPS: 41.987420º 2.826152º

Cases de l’Onyar a Girona

El Castell de Girona ofereix imatges espectaculars. I una d’elles és la de les 
façanes de les cases de l’Onyar, el riu que travessa la ciutat, pintades de 
colors vius. D’entre els ponts que travessen el riu destaquen el d’en Gómez, 
esvelt i lleuger, i el de Palanques Vermelles, de 1827.  

Coordenades GPS: 41.985196º 2.824328º

Parc de la Devesa de Girona

El Parc de la Devesa de Girona, amb una superfície de gairebé 40 hectàrees, 
constitueix l’espai verd urbà més gran de la ciutat de Girona i un dels més 
grans de Catalunya. Es troba emmarcat pel riu Ter al nord, el Güell a l’oest, 
l’Onyar a l’est i el barri Güell-Devesa al sud. La major part del parc està 
poblada per un conjunt de més de 2.500 plàtans.  

Coordenadas GPS: 41.987389º 2.816453º
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Guies Web i Pdf gratuïtes 

Posem a la teva disposició guies web i PDF 

-rutes de senderisme i d’alta muntanya 

que et pots descarregar gratuïtament-, uns 

continguts de qualitat i fiables elaborats per 

professionals de la muntanya per tal que 

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

Sortides i excursions guiades 

Disposem d’un calendari de sortides 

organitzades o et podem preparar una 

proposta personalitzada a mida. Crestes 

i ascensions, naturalesa, parcs naturals, 

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs 

tots els secrets del Pirineu de la mà dels 

millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Us recomanem els millors establiments que 

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta 

muntanya que us proposem a la web. Hotels, 

restaurants, museus, artesans, esports 

d’aventura,... tots revisats pel nostre equip 

perquè la teva experiència als Pirineus sigui 

inoblidable!

Serveis per a organismes i empreses 

Creem i elaborem continguts d’itineraris 

de senderisme i d’alta muntanya per a 

organismes i empreses (díptics, tríptics, 

format web, APP per a mòbils,...). També us 

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres 

continguts i així promocionar-vos en diversos 

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat

Descobreix tot el que t’oferim i viu 
els Pirineus com mai ho has fet!
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