
Besalú, La comarca d’Olot, Garrotxa, Girona,  
Catalunya, Espanya

Descobrim diverses joies de l’art romànic al cor de 
la Garrotxa
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Mitjana

3:20h

13,5 km

380m

154m

370m

Parada d’autobús Besalú

Besalú



Sistema de coordenades geogràques. Datum WGS84.

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

Parada d’autobús de Besalú 0:00h 154m 42.200352º 2.697960º

Trencall del Salt de Palera 0:30h 209m 42.210781º 2.688130º

Santa Maria de Palera 0:55h 263m 42.221588º 2.697630º

      Beuda 1:30h 365m 42.236938º 2.708781º

Trencall de Can Nierga 2:05h 333m 42.236597º 2.689403º

Parada d’autobús de Besalú 3:20h 154m 42.200352º 2.697960º

 PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

0 1 km
N

“Alta Garrotxa-Comanegra-Bassegoda-El Mont. 1:25.000” propietat de la Editorial Alpina.

itinerari sentit de la ruta inici / final
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 MÉS INFORMACIÓ

DURACIÓ: Mig dia.

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 3:20h en total. 1:30h des de Besalú fins a Beuda i 1:50h per tornar 
a Besalú.

DESNIVELL ACUMULAT: 380m

DIFICULTAT: Mitjana.

ÈPOCA: Tot l’any.

CARTOGRAFIA:
· Alta Garrotxa-Comanegra-Bassegoda-El Mont. 1:25.000. Editorial Alpina.
· 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 poc més de 13 km als peus de la serra del Mont. Des de Besalú pugem pels boscos 
de Palera fins al Sant Sepulcre de Palera. Seguim pels vessants del puig de Cantallops fins a Beuda, 
on trobem l’església de Sant Feliu. Des d’aquí emprenem la tornada pel coll de Jou i davallem per la 
carena de Can Terrades fins al Salt de Palera, on prenem el camí que hem fet de pujada fins al nucli 
de Besalú. L’itinerari està senyalitzat amb panells de la xarxa Itinerànnia, segueix diferents tipus de 
camins i, malgrat la distància a recórrer, el desnivell és assequible. Es tracta, doncs, d’un itinerari 
adequat per gent avesada a les caminades de mitja distància però que no presenta cap dificultat

Ruta que ens permet conèixer els boscos feréstecs de la Garrotxa, tot seguint un itinerari ben senyalitzat. 
La Garrotxa, una comarca prepirinenca amb paisatge de somni, limita amb el Ripollès, l’Osona, la Selva, el 
Pla de l’Estany, l’Alt Empordà i, al nord, amb el Vallespir. El nom “garrotxa” significa terra aspra, trencada, 
de mala petja. Possiblement la comarca agafa el nom d’aquesta paraula, ja que el seu relleu és molt 
muntanyós, amb bells paratges com els que ens ofereix aquest itinerari.

Passejar pel pont romànic i els carrers medievals de Besalú.

Visitar l’església del Sant Sepulcre de Palera.

Pujar al Castellot o castell dels Moros de Beuda, documentat des d’abans de l’any 

1000

EL MILLOR D’AQ UESTA RUTA
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 RECORREGUT

L’inici de la ruta és a la parada d’autobús de Besalú (0:00h - 154m), on hi ha un pal vertical de senyalització 
de la xarxa de camins Itinerànnia (G102-Besalú). Creuem el carrer, pugem unes escales i comencem a trobar 
marques grogues d’Itinerànnia, que seguim en direcció a Beuda. Creuem una rotonda i continuem recte, per 
una urbanització, fins que trobem una bifurcació. Agafem el camí de la dreta i aviat arribem a una passera de 
fusta que permet creuar la riera i girar a l’esquerra. El camí va resseguint el curs d’aigua i el creua un parell 
de vegades més. Aviat ens situem sota el viaducte de l’autovia. En aquest punt cal anar per la pista que 
discorre per sota. Al final de tot girem a la dreta i desemboquem a una altra pista, ara sense asfaltar. Pocs 
metres més endavant trobem el trencall del Salt de Palera (0:30h - 209m), amb senyalització vertical 
d’Itinerànnia (G104). Agafem la pista de la dreta en direcció a Beuda. Comencem a baixar suaument i seguim 
sempre cap a la dreta fins que creuem la riera. Aviat abordem un tram de pujada que ens porta fins a 

Santa Maria de Palera (0:55h - 263m).

Darrera l’església trobem l’encreuament senyalitzat de la xarxa Itinerànnia (G107-Santa Maria de Palera). 
Nosaltres seguim pel camí de l’esquerra, en direcció a Beuda, i ens enfilem per un corriol que ens porta cap 
a dins del bosc. Aquest sender guanya altura ràpidament fins que arribem just al davant del petit priorat, el 
del Sant Sepulcre. Deixem el Sant Sepulcre enrere i continuem fins a la carretera asfaltada, que seguim 
durant un centenar de metres. Deixem la carretera i prenem un camí a l’esquerra que avança per l’interior de 
la pineda fins a trobar-nos novament amb la carretera. La creuem i pugem per un petit corriol, a través d’un 
bosc de pi blanc i alzina, fins que desemboquem a una altra pista asfaltada. La seguim cap a la dreta fins a 
la carretera principal, que ens portarà fins a Beuda. Entrem a la plaça del petit nucli de Beuda (1:30h - 
365m), on trobem l’església de Sant Feliu. Les claus per visitar-la es poden demanar a la rectoria.

Continuem la nostra ruta per la petita carretera (al final de la baixada). Aquest és un tram d’enllaç i durant uns 
35 minuts avançarem per aquesta via asfaltada. Mica en mica anem guanyat altura i podem gaudir de bones 

SABIES QUE...

Besalú és un dels nuclis medievals més ben conservats de Catalunya? L’esplendor de la ciutat comtal 
de Besalú ha quedat marcat en els seus carrers i monuments, que el configuren com un dels conjunts 
medievals més interessants i ben conservats de Catalunya. Sens dubte, la situació geogràfica de 
Besalú va afavorir l’assentament humà ja amb anterioritat al període medieval i ha donat consistència i 
força a un poble que troba en els seus orígens un “aiguabarreig” de cultures.
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 COM ARRIBAR-HI EN COTXE

Per arribar a Besalú des d’Olot, agafem la carretera A-26 fins a la sortida de Besalú (sortida 67). Aquí 
agafem la carretera N-260 que seguim fins a la carretera de Girona, C-66z, que creua el nucli de Besalú. 
Per arribar a Besalú des de Girona, agafem la carreta C-66 en direcció a Banyoles. Deixem enrere aquesta 
població i continuem fins a Besalú. El punt de sortida de l’excursió es troba a la mateixa carretera que 
creua el poble, al costat de la Fonda Siques.

NO ET PERDIS...

El pont romànic de Besalú. El primitiu pont de Besalú sembla que va ser edificat al segle XI. L’any 1315 
una riuada se’l va endur i va ser aixecat de nou gràcies a un impost establert pel rei Jaume II. A l’edat 
mitjana s’havia de pagar un diner per passar-hi a cavall i un òbol per persona a peu i bèstia carregada. 
Al llarg del temps s’ha reconstruït diverses vegades. Està format per set arcades de forma angular 
sustentades pels pilars que aprofiten com a base les pedres del riu. Té 105 metres de llargada i una 
torre de 30 metres d’alçada. Va ser dinamitat durant la Guerra Civil i refet durant els anys 1950-1960.

vistes del poble i del castell de Beuda. Passem pel coll de Jou i, 1,5 km després de deixar Beuda, arribem 
a una bifurcació, on seguim cap a Can Nierga. En aquest punt podem deixar momentàniament el nostre 
itinerari i visitar la font de Rajolins.

La carretera comença a baixar. Deixem enrere l’accés a la masia de Can Nierga i pocs metres més endavant 
ens trobem el trencall de Can Nierga (2:05h - 333m), amb senyal d’Itinerànnia (G180). En aquest punt 
agafem la pista de la dreta en direcció a Besalú. Després d’un curt tram per l’interior del bosc passem pel 
costat d’uns camps i, al final del replà, comencem un descens decidit que ens porta fins a un rierol, que 
creuem. Ascendim per l’altre costat i accedim a un petit collet. Seguim recte, per una pista que torna a baixar, 
fins que desemboquem a una altra pista, deixant enrere a l’esquerra la masia de Ca n’Oms de Guixars. 
Passem pel costat de la casa de l’Hospitalet i continuem avançant fins que ens trobem de nou l’encreuament 
del Salt de Palera. A partir d’aquí seguim en direcció a Besalú, resseguint el mateix camí que hem fet abans 
per sortir del poble. Finalment arribem a la parada d’autobús de Besalú (3:20h - 154m), punt d’inici i final 
d’aquest bonic itinerari.
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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?

Pont romànic de Besalú

El pont Medieval o pont Vell és el símbol de Besalú i, probablement, la 
imatge més emblemàtica del municipi. Aquesta edificació fortificada, única 
via d’accés al nucli antic, va ser construïda al segle XI i reformada en diverses 
ocasions al llarg de la història amb pedres del Fluvià, el riu que travessa

Coordenades GPS: 42.199218º 2.701753º

Barri jueu de Besalú

El Call de Besalú, el barri on va viure la comunitat jueva a l’edat mitjana, 
és un entramat de carrerons estrets que evoquen costums i personatges 
d’altres temps. El Micvé -el bany ritual que s’utilitzava per a la purificació- o la 
sinagoga són peces essencials d’un llegat amb un valor incalculable.

Coordenades GPS: 42.198741º 2.698148º
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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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