
Bescanó, La vall del Ter, Gironès, Girona, Catalunya, 
Espanya

Passegem pel cràter del volcà més gran de la 
península ibèrica i un dels més grans d’Europa

El volcà de la Crosa de Sant Dalmai
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Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

Àrea de les Guilloteres 0:00h 190m 41.924621º 2.730744º

Primer trencall a l’esquerra 0:05h 195m 41.922932º 2.731370º

Segon trencall a l’esquerra 0:06h 187m 41.922459º 2.732110º

      Entrada a la mina 0:10h 150m 41.923156º 2.734007º

Plafó informatiu 0:20h 172m 41.926443º 2.739892º

Àrea de les Guilloteres 0:40h 190m 41.924621º 2.730744º

Sistema de coordenades geogràfiques. Datum WGS84.

 PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
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N

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

itinerari sentit de la ruta inici / final
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 MÉS INFORMACIÓ

DURACIÓ: Mig dia.

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 0:40h en total.

DESNIVELL ACUMULAT: 60m

DIFICULTAT: Baixa.

ÈPOCA: Tot l’any.

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

 INTRODUCCIÓ

Ruta circular de quasi 3 km al volcà de la Crosa de Sant Dalmai, el cràter del qual mesura 1.250 
metres de diàmetre. Es tracta d’un itinerari ben senyalitzat, amb un desnivell escàs i adequat per 
fer amb nens.

El volcà de la Crosa es troba a cavall de les comarques de la Selva i del Gironès, en una zona planera 
esquitxada de camps agrícoles. És una zona tranquil·la i molt agradable, on el temps s’assossega, tot i la 
proximitat de la ciutat de Girona i de l’aeroport.

SABIES QUE...

El volcà de la Crosa és el volcà amb el cràter més gran de la península ibèrica i un dels més grans 
d’Europa? La Crosa de Sant Dalmai o volcà de la Crosa, ubicat entre els municipis de Bescanó 
(Gironès) i Vilobí d’Onyar (la Selva), té un diàmetre de 1.250 metres. Les gairebé 200 hectàrees 
que ocupa el volcà de la Crosa estan declarades Espai Protegit d’Interès Natural.

Visitar l’interior del volcà de la Crosa, format fa aproximadament 3 milions 

d’anys.

Gaudir de l’entorn agrícola que envolta el volcà.

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
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 RECORREGUT

L’itinerari comença a prop del punt km 8,5 de la carretera GI-533 a l’aparcament de àrea de les Guilloteres 
(0:00h - 190m). Just a l’aparcament, un plafó informatiu ens ajuda a situar-nos sobre el terreny. Abans de 
començar el nostre itinerari seguim el caminet que voreja les tanques de fusta i que ens permet observar 
l’excavació de l’antiga pedrera de les Guilloteres i un mirador amb molt bones vistes sobre el cràter i sobre 
el Gironès i la Selva. Des d’aquest mirador cal tornar enrere pel mateix camí fins a l’aparcament. 

Comencem, ara sí, l’itinerari que ens portarà fins a l’interior del cràter del volcà de la Crosa. Des de l’aparcament 
travessem la carretera per un pas subterrani. Després girem, uns cent metres enllà, pel primer trencall 
a l’esquerra (0:05h - 195m), iniciant la baixada. Al cap de ben poc prenem el segon trencall a l’esquerra 
(0:06h - 187m), seguint les banderoles que ens porten cap a l’interior del cràter. Al final de la pronunciada 
baixada agafem el corriol de la dreta sense abandonar el camí senyalitzat de l’interior del cràter. Tot el 
descens ens permet gaudir dels frondosos alzinars típics dels relleus volcànics de la comarca. 

Arribem al fons del cràter i trobem un plafó que explica la dessecació dels antics aiguamolls que hi havia al 
seu interior. Seguim per l’esquerra vorejant un camp de nogueres. Al final del camp s’amaga l’entrada a 
la mina (0:10h - 150m), just on un rec de drenatge dels camps s’endinsa sota terra. Reprenem l’itinerari tot 
travessant el cràter. Girem lleugerament cap a l’esquerra i ens dirigim fins al punt central del cràter, just al 
costat d’una gran pila de pedres volcàniques que els pagesos han anat traient dels camps. Davant nostre 
podem apreciar el petit cràter secundari, que té forma de ferradura. Aquest cràter, de tipus estrombolià, es 
va formar quan va cessar l’activitat explosiva per evaporació de l’aigua subterrània. Al seu voltant les roques 
són de color vermellós, tal i com es veu al mateix camí, i estan formades per blocs i escòries soldades. De 
vegades tenen unes formes ben curioses! 

Una pujada una mica sobtada ens porta dalt d’una petita esplanada amb un nou plafó informatiu (0:20h 
- 172m), amb bones vistes sobre el cràter. Des d’aquest punt agafem el camí de l’esquerra, tot pujant de mica 
en mica fins al llavi del cràter, ben a prop de la carretera. Aquí girem a l’esquerra tot seguint les banderoles 
que ens porten cap a les Guilloteres. Fem un tram enmig de boscos d’alzines, per un camí paral·lel a la 
carretera, fins que ens retrobem amb el camí de baixada al cràter, que ara remuntem per tornar a àrea 
de les Guilloteres (0:40h - 190m). 

 COM ARRIBAR-HI EN COTXE 

Arribem a l’àrea de les Guilloteres del volcà de la Crosa per la carretera GI-533 que uneix Girona i Santa 
Coloma de Farners. L’àrea de les Guilloteres es troba entre els veïnats de Sant Dalmai (terme municipal de 
Vilobí d’Onyar) i l’Estanyol (terme de Bescanó), aproximadament al punt km 8,5 i molt a prop de la casa de 
colònies Can Caballé. Hi ha un ampli espai habilitat per estacionar els vehicles.
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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? 

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

Girona, Temps de Flors

Girona, Temps de Flors és una exposició de flors que se celebra a la ciutat 
de Girona des del 1954. Des de llavors, cada mes de maig, se celebra durant 
una setmana aquesta festa primaveral que atrau a gent d’arreu del món. 
Els monuments, les cases i els seus patis interiors, els carrers, els jardins i 
els paratges naturals emergeixen revestits amb l’elegància de sorprenents 
elements vegetals. Més info a www.gironatempsdeflors.net.  

Coordenades GPS: 41.985140º 2.826120º

Castell de Brunyola

El castell de Brunyola és una fortificació gòtica declarada Bé Cultural 
d’Interès Nacional. El castell, molt ben conservat, està situat al cim d’un turó 
i, al seu voltant, hi ha crescut l’actual poble de Brunyola. El castell apareix 
documentat per primera cop l’any 1106 i actualment allotja les dependències 
de l’ajuntament.  

Coordenades GPS: 41.904523 º 2.684194º
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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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