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El volcà del puig d’Adri
Descobrim els secrets geològics amagats als voltants
de Canet d’Adri
Canet d´Adri, La vall del Ter, Gironès, Girona, Catalunya,
Espanya
Dificultat

Baixa
1:35h

Temps total efectiu
Distància total

6,5 km

Desnivell acumulat

185m

Altitud mínima

223m

Altitud màxima

355m

Punt de sortida / arribada
Població més propera

Veïnat d’Adri

Canet d’Adri
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PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
Punt de pas

Temps

Altura

Latitud

Longitud

Adri

0:00h

304m

42.051743º

2.739400º

Runes de Can Xinet

0:10h

345m

42.045668º

2.742146º

Carretera de Canet de Adri - Adri

0:35h

265m

42.040820º

2.731455º

Gorgues de Canet

0:45h

223m

42.036048º

2.730013º

Sant Vicenç de Canet d’Adri

0:55h

246m

42.038135º

2.734584º

Adri

1:35h

304m

42.051743º

2.739400º

Sistema de coordenades geogràﬁques. Datum WGS84.
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EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
Les boniques gorgues de Canet, al paratge de la Font de la Torre.
Els paisatges agrícoles que envolten Canet d’Adri.
Descobrir el volcà del Puig d’Adri, al vessant sud de la muntanya de Rocacorba.

INTRODUCCIÓ
Ruta lineal de 6,5 km de longitud (anada i tornada) que transcorre per les runes de Can Xinet, les
gorgues de Canet, visita l’ermita de Sant Vicenç de Canet d’Adri i retorna al punt d’inici. Es tracta d’un
itinerari apte per a tothom, amb un desnivell mínim. La ruta es d’especial interès per als aficionats a
la geologia.
A mig camí entre Girona i la vall de Llémena trobem el municipi de Canet d’Adri, de caràcter tranquil, amb
paisatges amables i privilegiats. El seu entorn, a més, amaga tresors de diversa índole, com la Torre de
Canet (antic casal dels Canet, que ostentaven el títol nobiliari de cavallers), el paratge de la Font de la
Torre, el pont Gran, el dolmen de la Mota o l’església de Sant Vicenç de Canet d’Adri, entre d’altres.

SABIES QUE...
El municipi de Canet d’Adri compta amb sis pobles i setze veïnats disseminats? Canet d’Adri té una
extensió de més de 40 km2 i el seu punt més alt és el cim del Rocacorba, amb 985m d’altura.

MÉS INFORMACIÓ
DURACIÓ: Mig dia.
TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 1:35h en total. 0:35h des del punt d’inici fins al creuament de la
carretera, 0:10h des d’aquest punt fins a les gorgues de Canet i 0:50h des de les gorgues fins al punt d’inici
de la ruta passant per l’església de Sant Vicenç de Canet d’Adri.
DESNIVELL ACUMULAT: 185m
DIFICULTAT: Baixa.
ÈPOCA: Tot l’any.
CARTOGRAFIA:
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
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NO ET PERDIS...
El santuari de la Mare de Déu de Rocacorba, o castell de Rocacorba, que està situat dalt del massís de
Rocacorba, a 929m d’altitud. En aquest racó de món és on s’hi erigeix solemne, just al cim d’una roca
amb forma de proa de vaixell. Des d’aquí, en dies clars, es pot veure el Cap de Creus, el Montgrí, les
Illes Medes, les Gavarres, el Montseny i, fins i tot, el Puigmal.

COM ARRIBAR-HI EN COTXE
Arribem al veïnat d’Adri, punt d’inici de la ruta, per les carreteres locals GIV-5313 (passant per Canet
d’Adri) o bé GIV-5312 (passant per Cartellà). Podem agafar qualsevol d’aquestes dues carreteres locals (és
indiferent) des de la carretera comarcal GI-531, a prop de la sortida 6B Girona Oest de l’autopista AP-7.

RECORREGUT
Comencem la ruta al petit
nucli d’Adri (0:00h - 304m). Un camí just davant de les cases surt en direcció
S cap al puig, tot passant enmig d’un camp d’oliveres i després enfilant-se per dins del bosc. A l’esquerra hi
trobem una antiga terrera on es veuen materials molt fins formats per cendres volcàniques i petits fragments
de roca del subsòl, dipositats en forma de capes. Aquests materials varen ser expulsats en la fase explosiva
inicial del volcà. El camí segueix pujant suaument fins a arribar a una mena d’altiplà amb feixes de conreu, on
els materials volcànics són blocs de pedra tosca dipositats al damunt de les cendres. Seguim el camí fins
que trobem un cadenat i les
runes de Can Xinet (0:10h - 345m). Des d’aquí tenim unes vistes magnífiques
del pla de Girona, les Gavarres, el Rocacorba i bona part del Baix Empordà.
Deixem enrere les runes i continuem vorejant el camp fins que arribem a l’inici del bosc. Veiem a l’esquerra
un corriol que baixa sobtadament i el seguim fins a situar-nos enmig d’un alzinar i d’unes feixes amb pins,
des d’on albirem una magnífica vista del pla de Canet, format per l’acumulació de cendres volcàniques al
fons d’antigues valls. Continuem per un corriol estret i ben fressat, de baixada, deixant enrere un altre petit
corriol que puja cap a la dreta. Avancem pel mig d’un alzinar amb una gran densitat de peus de rebrot,
conseqüència d’una antiga i intensa explotació per al carboneig. Precisament enmig mateix del corriol ens
topem amb una plaça carbonera abandonada. Més endavant el corriol ens porta fins a un camí més ample,
que anem seguint de baixada entre alzines i sureres. Després d’una petita pujada i un tram planer, el camí
principal davalla, tot passant pel costat d’una casa, i arribem a la carretera de Canet d’Adri a Adri.
Creuem la
carretera de Canet d’Adri - Adri (0:35h - 265m) i, just després, enfilem el caminet de la dreta.
El sender ens porta, entre sureres i alzines, fins a una pista asfaltada al costat del mas de la Torre, ja a les
envistes de Canet. Seguim per la pista fins que arribem al camí que porta al mas. En aquest punt trobem un
plafó informatiu i un camí que ens porta, ja de baixada, fins a les
gorgues de Canet (0:45h - 223m).
Després d’admirar aquesta raconada preciosa, ens dirigim cap a la carretera i visitem la capella de
Sant
Vicenç de Canet d’Adri (0:55h - 246m), una església romànica declarada Bé Cultural d’Interès Local. Des
d’aquest punt caminem per la carretera en direcció a Adri (NO) fins que arribem a l’altura d’on abans hem
creuat aquesta via (punt de pas 3). Aquí enllacem amb el camí que hem recorregut anteriorment i que
flanqueja el puig d’Adri pel seu vessant S. Finalment, arribem novament al punt d’inici de la ruta al
nucli
d’Adri (1:35h - 304m).
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QUÈ MÉS PODEM VISITAR?
Santa Cecília de Montcal
Santa Cecília de Montcal és una església aïllada, d’origen romànic, situada per
sobre la carretera de Canet d’Adri a Cartellà i pertanyent al veïnat disseminat
de Montcal. És una obra protegida com a bé cultural d’interès local.
Coordenades GPS: 42.037191º 2.759075º

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.
Coordenades GPS: 41.987389º 2.816453º

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

Guies Web i Pdf gratuïtes

Sortides i excursions guiades

Posem a la teva disposició guies web i PDF

Disposem d’un calendari de sortides

-rutes de senderisme i d’alta muntanya

organitzades o et podem preparar una

que et pots descarregar gratuïtament-, uns

proposta personalitzada a mida. Crestes

continguts de qualitat i fiables elaborats per

i ascensions, naturalesa, parcs naturals,

professionals de la muntanya per tal que

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

tots els secrets del Pirineu de la mà dels
millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Serveis per a organismes i empreses

Us recomanem els millors establiments que

Creem i elaborem continguts d’itineraris

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta

de senderisme i d’alta muntanya per a

muntanya que us proposem a la web. Hotels,

organismes i empreses (díptics, tríptics,

restaurants, museus, artesans, esports

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

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

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres

perquè la teva experiència als Pirineus sigui

continguts i així promocionar-vos en diversos

inoblidable!

espais de la nostra web.
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