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160m

458m

Zona verda - carretera vella

La Cellera de Ter



Sistema de coordenades geogràques. Datum WGS84.

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

Zona verda 0:00h 174m 41.974466º 2.619321º

Pedrera de l’Esquei d’en Pujol 0:50h 325m 41.963390º 2.607993º

Pedrera de la Font de l’Arç 1:20h 458m 41.966998º 2.603254º

      Pedrera de la Palomera 1:35h 412m 41.971741º 2.602361º

Coll del Turó de la Palomera 1:45h 378m 41.972966º 2.602315º

Pedrera de Colldegria 1:55h 305m 41.976552º 2.606232º

Coves del Pasteral 2:15h 197m 41.982228º 2.605881º

Zona verda 2:40h 174m 41.974466º 2.619321º

 PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

0 1 km
N

Base topogràfica de Catalunya 1:25.000” propietat del ICGC,

itinerari sentit de la ruta inici / final
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 MÉS INFORMACIÓ

DURACIÓ: Mig dia.

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 2:40h en total. 0:50h des del punt d’inici fins a la pedrera de 
l’Esquei d’en Pujol, 0:55h des d’aquest punt fins al coll del Turó de la Palomera i 0:55h des d’aquest coll fins 
al punt final de l’itinerari.

DESNIVELL ACUMULAT: 475m

DIFICULTAT: Mitjana.

ÈPOCA: Tot l’any.

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

OBSERVACIONS: L’itinerari està senyalitzat amb senyals de colors blanc i verd.

 INTRODUCCIÓ

Ruta circular de poc més de 9 km de longitud que visita diferents pedreres dels voltants de la Cellera 
de Ter, a la Selva. Després de passar pel Colldegria i les coves del Pasteral retornem al punt d’inici 
travessant diversos camps de conreu. Ruta apta per a persones avesades a terrenys muntanyosos i a 
excursions de certa llargada.

La Selva és una comarca molt heterogènia que ofereix al visitant una àmplia oferta per a tots els gustos. 
Des del litoral de la Costa Brava, passant per la plana o la zona del Ter - Brugent fins a les muntanyes del 
Montseny i de les Guilleries, en aquest territori podem descobrir indrets solitaris, paisatges preciosos, 
històries apassionants i tradicions ancestrals. A més a més, a la Selva l’aigua hi té un paper destacat, amb 
multitud de torrents, rierols, rius, pantans,...

Les vistes que tenim del bonic meandre del Pasteral des del Colldegria.

La tranquil·litat dels camps de conreu dels voltants de la Cellera de Ter.

Conèixer les pedreres de la zona, d’on s’extreia marbre, feldspat, granit,...

EL MILLOR D’AQ UESTA RUTA
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 RECORREGUT

L’itinerari circular que proposem comença i finalitza a la zona verda (0:00h - 174m) situada a tocar de la 
carretera vella de la Cellera al Pasteral. La ruta està senyalitzada en la seva totalitat amb marques de pintura 
blanques i verdes.  Si seguim l’itinerari en sentit horari, primer el camí ens porta cap a la capella de Sant 
Benet de Palerm i travessa el poble de la Cellera de Ter per la zona esportiva, passant pel costat dels antics 
rentadors i pel carrer Torrent de Sales (que encara conserva el rec a cel obert). A partir d’aquí avancem per 
un camí forestal que inicia l’ascens pel vessant muntanyós resseguint el traçat del torrent de Becdejuvell.

Més endavant deixem aquest camí i agafem un corriol forestal que ressegueix, sempre en sentit ascendent, 
algunes antigues pedreres: la pedrera de l’Esquei d’en Pujol (0:50h - 325m), la cantera de la Valona
pedrera de la Font del Arç (1:20h - 458m) i la pedrera de la Palomera (1:35h - 412m). Després de visitar 
aquestes pedreres, el camí ens condueix fins al coll del Turó de la Palomera (1:45h - 378m),  un punt 
amb excel·lents vistes panoràmiques sobre el riu i la plana del Ter, les Guilleries i el Collsacabra.

En aquest punt es creuen els camins de pujada al Puig d’Afrou (senyalitzats per fer a peu i en BTT) i s’emprèn 
el descens per camins forestals que ressegueixen la pedrera de Colldegria (1:55h - 305m) fins arribar al 
Colldegria, que ens permet gaudir d’imponents vistes sobre els meandres del Ter i les Guilleries-Collsaca-
bra. Des d’aquest punt el descens continua fins que arribem a les coves del Pasteral (2:15h - 197m), molt 
conegudes a nivell local. Després s’arriba al pla del Pasteral, on el camí segueix, ja totalment pla, a través de 
masos, horts i zones agrícoles. Finalment arribem al punt d’inici de la ruta, la zona verda (2:40h - 174m) 
que hi ha al costat de la carretera, a la Cellera de Ter.

SABIES QUE...

El pantà del Pasteral porta el nom del barri de la Cellera de Ter on es va començar a construir? Aquest 
pantà, un dels tres que uneixen la comarca d’Osona amb la Selva, es va començar a construir l’any 
1886 per encàrrec de l’empresa tèxtil Burés i Salvadó. I va prendre el nom de l’indret on estava ubicat, 
a la població selvatana de la Cellera de Ter. Avui els pescadors troben, en aquest pantà, un refugi 
fantàstic per al lleure.
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 QUÈ MÉS PODEM VISITAR?

Via Verda del Carrilet Girona - Olot

La via verda del Carrilet uneix Girona i Olot a través d’un traçat de 57 
quilòmetres tot travessant tres comarques i dotze pobles, entre ells La 
Cellera de Ter. El recorregut, apte per a vianants i bicicletes, es troba en molt 
bon estat i tot i la seva llargada es realitza fàcilment.

Coordenades GPS: 41.970102º 2.623427º

Nucli antic d’Anglès

A redós de les muralles del castell d’Anglès es va crear la població 
homònima, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional. A les façanes de les 
cases, grans portals adovellats i elegants finestres gòtiques i renaixentis-
tes ens transporten sense dificultat als segles XV i XVI. No hi ha muralles ni 
torres, però el llegat del castell d’Anglès continua ben viu.

Coordenades GPS: 41.957326º 2.640013º

 COM ARRIBAR-HI EN COTXE

Arribem a la Cellera de Ter per la carretera C-63. Podem aparcar el vehicle al carrer de les Escoles, ben 
a prop del punt d’inici de la ruta, a la zona verda que hi ha al costat de l’antiga carretera de la Cellera al 
Pasteral.

NO ET PERDIS...

El Camí de l’Aigua, un itinerari que recorre diferents indrets de la Cellera de Ter on l’aigua és protagonista. 
L’aigua és un dels elements naturals més importants de la població, a part del riu Ter i la riera d’Osor, 
els diferents torrents que baixen del puig d’Afrou originen diverses fonts.
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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.

Embassament del Pasteral

El pantà del Pasteral és un embassament que pertany al riu Ter, creat per 
una presa situada a la Cellera de Ter, que pren el nom del barri del mateix 
nom d’aquest municipi, i que s’estén pels termes de la Cellera de Ter i Amer, 
a la comarca de la Selva. Juntament amb el de Sau i el de Susqueda, forma 
part d’un sistema de tres pantans que uneixen la comarca d’Osona amb la 
de la Selva. 

Coordenades GPS: 41.984431º 2.601189º

Plaça porxada i nucli medieval d’Amer

La Plaça de la Vila, una plaça porxada quadrangular, té el seu origen en 
el mercat medieval. Els edificis i porxos, tots diferents, que la configuren 
actualment són del segle XIX i en fan un element patrimonial de gran interès.

Coordenades GPS: 42.009301º 2.603040º

6
© 2019 RUTES PIRINEUS. Tots els drets reservats

Ruta de les pedreres de la Cellera de Ter

RUTESPIRINEUS



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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