
La Vall de Bianya, Alta Garrotxa, Garrotxa, Girona, 
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Preciosa excursió circular a la serra de Sant Miquel 
del Mont a la vall de Bianya

La talaia sobre la Via Annia a la Garrotxa
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Sistema de coordenades geogràques. Datum WGS84.

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

L’Hostalnou de Bianya 0:00h 365m 42.210986º 2.453803º

Santa Margarida de Bianya 0:15h 397m 42.207201º 2.444676º

Coll de Bastons 1:10h 667m 42.198376º 2.439087º

      Sant Miquel del Mont 1:30h 793m 42.197847º 2.446533º

Creuament de camins 2:00h 545m 42.195799º 2.464638º

L’Hostalnou de Bianya 2:30h 365m 42.210986º 2.453803º

 PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
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N

“Garrotxa-Zona Volcànica. 1:25.000” propietat de la Editorial Alpina.

itinerari sentit de la ruta inici / final
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 MÉS INFORMACIÓ

PICS: Sant Miquel del Mont (793m).

DURACIÓ: Mig dia.

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 2:30h en total. 1:30h des de l’Hostalnou de Bianya fins a Sant 
Miquel del Mont i 1:00h per tornar fins a l’Hostalnou de Bianya.

DESNIVELL ACUMULAT: 450m

DIFICULTAT: Mitjana.

ÈPOCA: Tot l’any.

CARTOGRAFIA:
· Garrotxa-Zona Volcànica. 1:25.000. Editorial Alpina.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

 INTRODUCCIÓ

Ruta circular de 8 km de longitud des de l’Hostalnou de Bianya fins a l’ermita de Sant Miquel del Mont 
passant per l’ermita de Sant Andreu del Coll, a la vall de Bianya. L’itinerari és fàcil i està senyalitzat 
amb panells de la xarxa Itinerànnia. És una excursió apta per a tots els públics.

La vall de Bianya està conformada per un conjunt de petites i grans valls que inunden un territori esquitxat 
de prats, boscos, rierols, masies i ermites romàniques. El municipi, integrat per onze nuclis de població, 
forma part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. La via romana del Capsacosta, també 
anomenada Via Annia, dóna nom a la Vall de Bianya, el municipi per on transcorre la major part d’aquesta 
ruta.

Caminar per la Via Annia, una antiga via romana amb més de 2000 anys d’història.

Gaudir dels immensos paisatges de l’Alta Garrotxa.

Conèixer la pintoresca i encantadora Vall de Bianya.

Descobrir les ermites romàniques de Sant Miquel del Mont i Sant Andreu del Coll

EL MILLOR D’AQ UESTA RUTA
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 RECORREGUT

Comencem la ruta a la plaça Joaquim Burch de l’Hostalnou de Bianya (0:00h - 365m). En aquest punt 
trobem un senyal vertical de la xarxa de camins d’Itinerànnia (pal G174). Caminem uns 150m en direcció S fins 
que girem a la dreta (O) cap a Santa Margarida de Bianya. Aviat arribem a aquest petit nucli de cases on hi 
destaca l’església de Santa Margarida de Bianya (0:15h - 397m). Continuem recte i al cap de poca 
estona ens endinsem a l’espectacular roureda de la Torre de Sant Pere, un dels pocs boscos de roure pènol 
de la Garrotxa, que conserva uns magnífics arbres monumentals. Continuem endavant seguint en tot 
moment les indicacions de Sant Miquel del Mont i passem per la font de la Torre, un indret idoni per fer una 
pausa i agafar forces abans d’abordar la pujada cap a Sant Miquel del Mont

Deixem la font enrere i 50m més endavant trobem un camí a mà esquerra que puja directe cap al coll de 
Bastons. L’agafem i, una mica més endavant, trobem una pista de desembosc. Girem a la dreta per la pista 
però ràpidament la deixem enrere i agafem un camí a l’esquerra que puja decidit. Ascendim per l’interior 
d’un bosc de roure i faig, a l’obaga de la serra de Sant Miquel del Mont. Finalment arribem al coll de 
Bastons (1:10h - 667m). En aquest punt girem a l’esquerra per una pista forestal i al cap d’uns 40m agafem 
el corriol que puja cap a Sant Miquel del Mont. El seguim fins que arribem a la casa abandonada de Cal 
Menut. Aquí tornem a trobar la pista forestal, però no la seguim, nosaltres optem pel camí que ens porta 
directament fins a l’ermita romànica de Sant Miquel del Mont (1:30h - 793m). Un cop a dalt, si el dia ens 
acompanya, es poden contemplar unes magnífiques vistes de la vall de Bianya, l’Alta Garrotxa i el Pirineu. 
Sant Miquel del Mont és un mirador extraordinari sobre la vall de Bianya, una vall que s’orienta d’oest a est i 
per on hi passava la via romana del Capsacosta o Via Annia.

SABIES QUE...

La via romana del Capsacosta, també anomenada Via Annia, és una obra d’enginyeria monumental 
amb més de 2000 anys d’història? Creada en època de l’Imperi Romà, la via romana de Capsacosta 
és ben fàcil de resseguir i en diversos trams presenta un excel·lent estat de conservació. Aquesta 
calçada era un ramal de la Via Augusta, el gran eix de comunicació que portava a Roma creuant els 
Pirineus. Des de Figueres entrava cap a la zona de muntanya i, després de travessar la plana de Bianya, 
s’enfilava pel Capsacosta i seguia cap al coll d’Ares. Finalment tornava a enllaçar, ja dins la Gàl·lia, amb 
l’esmentada via principal.
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Des de Sant Miquel del Mont prenem el camí que voreja per l’esquerra una creu terme que indica la partió 
entre els municipis de la Vall de Bianya, Olot i Riudaura. Carenegem la serra de Sant Miquel en clara direcció 
O, sempre pel costat esquerre d’un filat elèctric, fins que trobem una maneta a la nostra dreta. En aquest 
punt veurem un cartell verd en un roure que indica “Sant Andreu del Coll”, on ara ens dirigim. Anem baixant 
per un alzinar i canviem diversos cops de camí seguint sempre les indicacions que ens porten fins a la bonica 
església romànica de “Sant Andreu del Coll”, Aquest edifici data del segle XII i cada novembre els Amics de 
l’Alta Garrotxa hi celebren un aplec.

Just des del davant de l’ermita de Sant Andreu neix un corriol que baixa suaument en direcció al castell del 
Coll, on arribem després de caminar uns 350m. És una fortificació medieval datada del segle X on val la pena 
aturar-se uns instants. Seguim descendint en direcció O fins que ben aviat arribem a un creuament de 
camins (2:00h - 545m). Trobem un senyal de la xarxa de camins Itinerànnia (pal G187). Girem cap a l’esquerra 
(N) en direcció a l’Hostalnou de Bianya. Passem pel costat d’un camp i ens endinsem en un bosc. Anem 
baixant per l’interior d’una arbreda mixta de roure, freixe i auró. Passem per la casa del Colomer i arribem a 
una pista asfaltada que anem seguint fins que som de nou a l’Hostalnou de Bianya (2:30h - 365m), punt 
final de la ruta.

 COM ARRIBAR-HI EN COTXE

Des de Olot agafem la carretera N-260 en direcció a Sant Joan de les Abadesses. Passem per La Canya 
i Llocalou i arribem a l’Hostalnou de Bianya. Aparquem al centre del poble, a tocar de la carretera. També 
podem arribar a l’Hostalnou de Bianya des de Ripoll, agafant la carretera N-260, en aquest cas, en direcció 
a Olot.

NO ET PERDIS...

El centre d’interpretació de la Vall de Bianya, ubicat al nucli de Sant Salvador de Bianya, antigament 
havia acollit l’escola i el propi ajuntament. És un espai que compta amb un centre d’acollida i informació, 
serveis als visitants, espai expositiu, botiga i presentació d’un audiovisual, així com taller didàctic. A 
més, és el punt d’inici de visites guiades al nucli de Sant Salvador de Bianya, les esglésies romàniques 
de la Vall de Bianya i la Via Romana.
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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?

La Fira del Farro

El farro és un dels plats tradicionals de la cuina garrotxina que aprofita el 
brou bufat per bullir la farina blanca de blat de moro. La Vall de Bianya és 
encara un territori on es conrea aquest cereal. La Fira del Farro es celebra a 
la Vall de Bianya el primer cap de setmana de febrer.

Coordenades GPS: 42.211529º 2.453685º

Església romànica de Sant Martí de Capsec

Sant Martí de Capsec és una església romànica de la Vall de Bianya inclosa 
a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Al seu interior es 
conserven una sèrie d’altars realitzats entre els segles XVIII i XIX.

Coordenades GPS: 42.233051º 2.471941º

Museu dels Volcans

El Museu dels Volcans és la secció de Ciències Naturals del Museu de la 
Garrotxa i es troba situat a l’interior del Parc Nou a la Torre Castanys. Allà 
descobrim per què a la Garrotxa hi ha volcans i de quin tipus són, a més de 
reviure els terratrèmols que van enderrocar la vila d’Olot al segle XV amb el 
simulador de terratrèmols.

Coordenades GPS: 42.171240º 2.480097º

Estudi d’arquitectura RCR - Pista d’atletisme d’Olot

RCR Arquitectes -dels arquitectes Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon 
Vilalta- és un estudi d’arquitectura reconegut mundialment i guanyador del 
premi Pritzer l’any 2017. Té la seu a Olot, on ha executat diverses obres, com 
la reforma del restaurant Les Cols o el camp d’atletisme Tussols-Basil, on 
s’integra la pista i la natura de forma excepcional, i del que indiquem les 
coordenades geogràfiques.

Coordenades GPS: 42.172144º 2.466290º
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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!

7
© 2019 RUTES PIRINEUS. Tots els drets reservats

La talaia sobre la Via Annia a la Garrotxa

RUTESPIRINEUS


