
CONÈIXER SERINYÀ A PEU 
Itinerari  6. Font de Caselles 

 
Fitxa de l’itinerari 
Sortida i arribada: plaça de l’Ajuntament de Serinyà 
Distància: prop de 9 km 
Desnivells: 140 m 
Resum i elements d’interès: aquest itinerari ens aproparà a indrets com ara la masia 
de Gatielles, el camí de les Roques, la vall del riu Ser, el camí de la Cadira dels 
Pastors, l’ermita de Sant Miquel Sesvinyes, ca l’Arboçar, la font de Caselles, el 
Serinyadell (o torrent de Serinyà) i el final del rec de Mossoga. 
Època recomanada: durant tot l’any. A l’estiu, és millor evitar les hores fortes de calor. 
En èpoques de pluges persistents, alguns trams del recorregut poden estar fangosos o 
entollats.  
 
0,00 minuts. Plaça de l’Ajuntament. Situats a la part nord de la plaça, en sortim 
pel carrer de Joan Carreras, cap a l’esquerra, seguint les marques blanques i 
vermelles del GR1. 
 
0,04 (0,310 km) Quan ja s’acaben les cases del poble, deixem un altre carrer 
asfaltat i el cementiri parroquial a la nostra esquerra. Creuem un espai obert i, 
seguint encara els senyals del GR, entrem al bosc tot baixant per un camí 
amplot que s’anirà convertint en un corriol força fressat, i que ens du fins al vial 
d’accés al paratge de la Font del Llop (i torneria Santamaria). El seguim a 
l’esquerra, sense deixar el GR, per passar pel túnel de sota la carretera.  
 
0,10 (0,740 km) Gatielles, una gran masia amb una galeria amb arcades. 
Seguim cap a l’esquerra, per l’antiga carretera amunt, com si tornéssim cap al 
poble, tot deixant els senyals del GR1, que va cap a Besalú. 
 
0,13 (0,910 km) Deixem l’antiga carretera per prendre un corriol, d’arrancada 
imprecisa, que baixa a la nostra dreta. És l’inici del camí de les Roques, un 
caminet de curta llargada, però amb molt d’encant. 
 
0,15 (1,050 km) Afluïm a una pista de terra i sortim del bosc. Ara caminem de 
pla entre camps, direcció ponent. Més endavant, per la dreta, a l’hivern, quan 
els arbres de ribera es despullen, es pot entreveure can Peret, un antic molí. 
Anem remuntant la vall del riu Ser.  
 
0,19 (1,390 km) Continuem per la pista principal, tot obviant per la dreta el camí 
d’entrada a can Peret. Després creuem el clot d’en Peret. Dècades enrere, i 
amb un camí en més mal estat, es creuava aquest torrent pel Palancot. 
 
0,22 (1,660 km) Som davant d’una estació de l’Agència Catalana de l’Aigua que 
mesura el cabal del Ser. Deixem el vial per on caminàvem, i que ens duria a la 
pairalia de Ca n’Illa, per enfilar-nos per un camí de bosc (inicialment de força 
amplada) que puja a la nostra esquerra. Després de creuar una línia elèctrica, 
obviem un corriol que s’enfila per la dreta i que en uns deu minuts ens duria a 
la casa enrunada de Bacs d’Illa. Quan portem uns cinc minuts de pujada, 
trobem una bifurcació. Deixem el brancal més ample i més fressat i prenem el 
de l’esquerra, més costerut. Pugem pel clot d’en Peret i tot seguit retrobem el 



camí més ample que havíem deixat fa menys de dos minuts. El prenem a 
l’esquerra. (En aquest punt, i també a l’esquerra, hi havia una gran pedra plana 
amb respatller, situada en el marge del camí, on es podia fer un petit descans: 
era l’anomenada Cadira dels Pastors). Continuem cap amunt, sempre per la 
pista principal, a estones de pujada i altres planejant, trepitjant un terreny 
fangós, sovint entollat. Resseguim i creuem més tard el cloteral d’en Barateu. 
 
0,43 (2,920 km) L’Olivet Tendre: actualment una clariana de bosc, on acabem 
la pujada, que ens ha apropat a la carretera sense asfaltar, però apta per a tota 
mena de vehicles, que du a l’ermita de Sant Miquel Sesvinyes. La seguim cap a 
la dreta. Molt aviat trobem a la nostra esquerra unes instal·lacions ramaderes, 
les granges de Sant Miquel.  
 
0,47 (3,230 km) Bifurcació. Estem davant de l’església de Sant Miquel 
Sesvinyes (262 m). Nosaltres continuem per la pista principal, direcció migdia. 
La pista que marxa per la dreta es bifurca al cap de poc i ens baixaria a can 
Prim o a Bacs d’Illa. Val la pena que ens aturem a contemplar aquesta petita 
ermita romànica, situada dalt d’un turonet i ja citada el segle XIII, que té una 
creu de pedra a la teulada i un curiós forrellat a la porta. El diumenge més 
proper al dia del sant –29 de setembre– se celebra un lluït aplec en l’esplanada 
arbrada de boniques alzines propera a l’església, on també podem veure-hi un 
pedró coronat per una creu de ferro. 
 
0,51 (3,550 km) Collada ampla i poc definida. Just passat el coll veiem per la 
dreta un camí carreter que du a Creu de Dones. Trobaríem Creu de Dones a 
uns 7 minuts més enllà d’aquest coll: és el punt on es creuaven dos camins, ara 
molt aperduats, que permetien recórrer la vall del Merdançà o ribera de 
Merlant. 
Nosaltres continuem, força de pla i per terrenys boscosos, per la pista principal 
per on marxàvem.   
 
En el coll, poc més enllà del camí carreter a Creu de Dones, un corriolet marxa 
cap a la dreta i s’endinsa al bosc, en lleugera pujada. En un punt es bifurca i el 
menys fressat s’enfila a l’esquerra cap al turó de l’Arboçar. És una pena que 
actualment, des de dalt del turó, l’espessor de la vegetació no ens permeti 
veure cap panoràmica. De la bifurcació anterior, si seguíssim el branc de la 
dreta, després d’una baixadeta per terreny de xalions –amb força arbres 
caiguts arran de la nevada de l’any 2010– i després d’una giragonsa, arribaríem 
a ca l’Arboçar. Totes aquestes senderes estan força tapades per la vegetació. 
 
0,58 (4,170 km) Abans de passar per sota de la masia de Casals de Dalt, 
deixem el camí principal i anem cap a la dreta per un altre camí de carro, en 
direcció a ca l’Arboçar i seguint els senyals de l’itinerari 1 de Porqueres camins 
a peu. 
 
0,59 (4,260 km) Trencall a l’esquerra i deixem el camí d’entrada a ca 
l’Arboçar, una casa amb més de mil anys d’antiguitat, situada al peu del turó 
del mateix nom. Caminem per un espai obert entre camps. Poc després el camí 
ens du cap a l’esquerra i torna a entrar en una zona boscosa. 
 



1,08 (4,970 km) Collet i tanca amb portal metàl·lic de la finca de Caselles 
d’Amont. Som en el pla de la Creu. Per la banda de ponent tenim el camp de la 
Creu, per sota del qual rajava la Fontica, on els estadants de Caselles anaven 
a abeurar les vaques.  Deixem el camí per on veníem –i que, en uns set minuts, 
ens duria als Quatre Camins– i prenem, de baixada, una pistota que marxa 
inicialment paral·lela a la tanca i amb els caients del Rost –que havien estat 
plens d’oliveres anys enllà– a la nostra esquerra. Més avall podem veure, per 
tramuntana, les cases de ca l’Arboçar, Casals de Dalt i Casals de Baix i, per 
llevant o solixent, les edificacions de mas Terrades. Quan la baixada perd 
força, el camí s’acosta a una petita pollancreda.  
 
1,15 (5,610 km) Petita pollancreda i font de Caselles. Aquí el camí gira una 
mica cap a la dreta. Nosaltres ens desviarem un moment per entrar a dins 
d’aquesta petita arbreda i poder accedir a l’indret de la font. Avui en dia l’espai 
és força freqüentat pels senglars i ha perdut part de la seva esplendor original. 
Encara hi podem veure l’edificació de la font, malgrat que està un xic 
abandonada. És una font de mina amb un bassi o viver interior, amb parets de 
pedra. Té una inscripció en el dintell amb la data “1803”. Sol rajar sempre i és 
el naixement del rec de la Font de Caselles, que en congriar-se amb el rec de 
Terrades formen el Serinyadell (també anomenat Serinyanell, torrent de 
Serinyà o, senzillament, el torrent, per la gent del poble), la riera que travessa 
Serinyà i que aflueix al riu Ser passat els horts del Pou. 
Deixem el paratge de la font de Caselles i reprenem el camí per on veníem, tot 
resseguint cap avall el rec de desguàs de la font. Caminem per un terreny 
aigualós en èpoques de pluja. Al cap de dos minuts travessem per un pontet un 
altre torrent, el rec de Terrades, que ens ve per la dreta. Aquest altre rec recull 
les aigües que baixen de Terrades i de Caselles d’Avall. 
A partir d’aquí marxarem, sempre amb la riera a la nostra esquerra, vorejant el 
camp, sovint sense un camí clar. Travessarem un altre rec, normalment sec, 
per accedir a un altre camp, tot deixant les edificacions d’una granja canina a la 
nostra dreta. Al final d’aquest camp trobarem de nou la carretera de Sant 
Miquel Sesvinyes.  
 
1,23 (6,070 km) Carretera de Sant Miquel Sesvinyes. La seguim uns pocs 
metres amunt (esquerra) per prendre després una pista herbada a la dreta, que 
tot vorejant el Serinyadell, i sovint menjada pels camps llaurats, ens acostarà a 
la carretera d’accés a una indústria alimentària. Pocs metres abans d’accedir a 
aquest vial, haurem travessat un altre rec per un pont antic a nivell de camí: és 
el final del rec de Mossoga, que neix en un brollador prop de l’església d’Usall i 
només du aigua en èpoques de grans pluges, i que en aquest punt aflueix al 
Serinyadell. 
 
1,27 (6,500 km) Vial asfaltat, marxem a l’esquerra en direcció a l’entrada de la 
indústria alimentària, per desviar-nos a la dreta, just abans d’arribar-hi. Aviat 
també deixem a la nostra dreta la barrera d’entrada a una altra indústria, 
aquesta de carrosseries de camions.  
 
1,31 (6,860 km) Bifurcació. Obviem a la dreta un camí d’accés als camps i que 
ens acostaria al trencall dels Gitanos, a tocar la C-66, molt a prop de la 
gasolinera de Serinyà. Continuem per l’esquerra pujant suaument.  



 
1,33 (7,020 km) Nova bifurcació. Ens separem del vial més fressat per on 
marxàvem, que és una de les entrades de la casa nova de Magrill de Borrancs, 
i ens enfilem, per l’esquerra, per una altra pista de terra en més mal estat. 
Entrem en una zona boscosa un pèl desendreçada, amb nombrosos arbres 
caiguts o trencats pels voltants. 
 
1,36 (7,210 km) Deixem un senzill portal metàl·lic a l’esquerra i, després d’una 
petita esplanada esclarissada on hi ha algun brancall de desemboscar, 
continuem pujant per la pista per on veníem, ara més ombrada i més boscosa. 
Estem remuntant la baixada dels Greixots, unes pedres de diferents mides –
petites formacions calcàries recobertes d’argila– que anirem trobant al llarg 
d’aquest tram del camí.  
 
1,43 (7,630 km) Carretera de Sant Miquel Sesvinyes (de fet, hem retornat al 
punt 0,43 d’aquesta mateixa caminada). L’agafem ara cap a la dreta, direcció 
llevant. 
 
1,47 (7,940 km) Per la dreta es desvia un bon camí per a vehicles cap a dues 
cases de la costa d’en Solana. Continuant pel nostre camí aviat passem per 
sota d’un dipòsit d’aigua enlairat en el marge dret de la carretera i iniciem una  
baixada. 
 
1,50 (8,160 km) Fita de pedres i corriol, a uns 40 m abans d’arribar a una tanca 
verda de filat metàl·lic, a la vora esquerra del camí. En aquest punt, ens 
enfilarem al marge, deixarem la pista i trencarem per aquest corriol que ens 
escurçarà camí cap a Serinyà. Tot baixant decididament, aviat el corriol anirà 
vorejant el filat que tanca el mas de les Sagrantanes. 
 
1,53 (8,390 km) Vial d’accés (aquí emporlanat) i porta principal de la casa de 
les Sagrantanes.  Baixem per aquesta carretereta per anar a trobar la C-66. 
 
1,57 (8,720 km) Carretera comarcal C-66 de Banyoles a Olot. La creuem amb 
compte i continuem pels carrers de Serinyà en direcció al campanar de 
l’església de Sant Andreu, que podem veure encara sobresortint dels teulats de 
les cases. Sortim de la plaça de l’església pel carrer de les Escoles.  
 
2,01 (9,060 km) Ajuntament de Serinyà. 
_______________________________________________________________ 
 
Variant per un pas sota la C-66 
 
1,50 (8,160 km) Fita de pedres i corriol, a uns 40 m abans d’arribar a una tanca 
verda de filat metàl·lic, a la vora esquerra del camí. En aquest punt, ens 
enfilarem al marge, deixarem la pista i trencarem per aquest corriol. Tot baixant 
decididament, aviat el corriol anirà vorejant el filat que tanca el mas de les 
Sagrantanes. 
 
1,52 (8,400 km) Quan la tanca del mas gira noranta graus a llevant, trenquem a 
l’esquerra per un corriolet, per poder anar a creuar la carretera C-66 per un pas 



subterrani. Al moment sortim a un espai més obert on trobem una pista que 
seguirem cap avall (esquerra). Sempre baixant, passem per davant de la 
caseta d’un pou. 
 
1,55 (8,690 km) Rodegem un campet i deixem una primera pista que baixa per 
l’esquerra. Cal anar per la següent que trobem, que també baixa lleugerament i 
sol estar més herbada. La pista principal s’adreça i mor en uns coberts 
agrícoles, visibles des del campet.  
La vegetació redueix la pista que seguim a un senzill caminet. Obviem un parell 
de corriols, un que puja i un altre que baixa. A continuació, el camí tendeix a 
pujar. 
 
2,00 (9,090 km) Sortim del bosc i trobem un camí més ample. El seguim cap a 
la dreta i al moment passem per sota d’una línea elèctrica. 
 
2,02 (9,300 km) Pas subterrani que travessa la C-66 i ens porta al carrer de la 
Llibertat. Passem pels carrers del Dr. Tussell i Dr. Carulla, travessem el carrer 
Nou, el carrer Estret, la plaça de Sant Andreu i el carrer de les Escoles. 
 
2,05 (9,640 km) Plaça de l’Ajuntament. 
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