
CONÈIXER SERINYÀ A PEU 
Itinerari 1. Sant Galderic 

 
Fitxa de l’itinerari 
Sortida i arribada: plaça de l’Ajuntament de Serinyà 
Distància: 10,310 km, aproximadament 
Desnivells: inapreciables 
Resum i elements d’interès: en aquest recorregut planer marxarem per camins de 
bosc, però sobretot voltarem pel pla de Martís, amb les seves vistes panoràmiques, i 
resseguirem bona part del rec d’Espolla fins a la Creu de Terme i el Pont Medieval de 
Martís. 
Època recomanada: durant tot l’any. A l’estiu, és millor evitar les hores fortes de sol. 
En èpoques de pluges persistents, alguns trams del recorregut poden estar fangosos.     

 
0,00 minuts. Sortim de la plaça de l’Ajuntament pel carrer de l’Arcada. 
Travessem el Serinyadell per un passallís. Pugem, passem per sota de 
l’arcada i arribem al carrer Borriol. Tombem cap amunt a l’esquerra fins arribar 
a una petita placeta. Allà prenem el carrer de l’Era Mananda. 
 
0,03 (0,260 km) Deixem el carrer, quan tomba a l’esquerra, i l’entrada a unes 
instal·lacions on pasturen cavalls. Seguim recte tot endinsant-nos per un bosc 
d’aulines (alzines) i remuntant un bonic corriol que aviat vorejarà la tanca d’una 
finca, can Calau, que deixarem a la nostra dreta.  
 
0,06 (0,410 km) Portal i camí d’entrada de can Calau, pel qual continuem. 
Deixem can Quintana (esquerra) i després afluïm a un camí asfaltat, que 
seguirem, per poca estona, cap a l’esquerra. 
 
0,08 (0,660 km) Bifurcació. Som a tocar de can Servosa, una masia dels 
segles XIV o XV i posteriors. El prat proper ha estat un lloc utilitzat durant anys 
per l’escola de Serinyà per venir-hi a fer berenades i jocs. Anem cap a la dreta 
pel camí de Teià o de Les Coves i passem per sota de can Servosa. Caminem 
entre bosc (esquerra) i diverses cases de la urbanització del Reclau (dreta). 
 
0,15 (1,240 km) Uns 200 m després de les últimes edificacions d’aquesta 
urbanització, prenem un camí, cap a l’esquerra, que s’endinsa pel mig del bosc. 
 
0,17 (1,430 km) Enforquem amb una pista més ampla i més utilitzada. Anem 
cap a l’esquerra. Aquí trobem les marques blanques i vermelles del GR1, les 
quals seguirem fins al punt 0,27. Caminem per un bosc d’alzines i roures, amb 
un sotabosc força esclarissat pel ramat de xais que hi sol pasturar. Més 
endavant passem fregant les parets del Mas, una casa que fa molts anys havia 
estat un hostal, i és que estem caminant per l’antic camí ral de Girona a Olot 
per Besalú. 
 
0,22 (1,950 Km) Bifurcació. Anem cap a l’esquerra fent un gir de noranta graus. 
Hem sortit del bosc i ara caminem pel mig de camps de conreu. Hem entrat al 
pla de Martís, actualment una extensa plana agrícola d’una bellesa especial.  
 
0,23 (2,000 km) Passem per davant de can Malloles, una antiga masia –dels 
segles XV-XVII– amb una bonica finestra a la seva façana principal i una era 



tancada amb un portal que té una llinda amb una inscripció de l’any 1669. 
Comencem a gaudir de panoràmiques sobre les muntanyes de la Garrotxa, els 
Pirineus i les serres de Sant Patllari i la muntanya de Rocacorba, entre d’altres.  
 
0,27 (2,340 km) Caseta del pou d’en Parella. Cruïlla de camins. Aquí deixem 
els senyals del GR1 i seguim recte en la mateixa direcció en què anàvem. El 
camí que tomba a l’esquerra s’enfila al turó de can Parella (244 m), on hi ha 
aquesta masia amb les restes del castell de Teià o Taià. El camí de la dreta 
(GR1) va cap al veïnat d’Usall. 
 
0,34 (2,890 km) Bifurcació. Tombem a la dreta en direcció sud, deixant a la 
nostra esquena la muntanya de la Mare de Déu del Mont. Si anéssim cap a 
l’esquerra, retornaríem a Serinyà i enllaçaríem l’itinerari en el minut 1,57. Cada 
cop se’ns obren més vistes sobre les serralades properes i també algunes de 
més llunyanes.  
 
0,43 (3,570 km) Som al costat de la Casa Nova de can Traver o can Traver 
Nou (municipi de Porqueres) i accedim a una carretera enquitranada. Anem 
cap a l’esquerra i, poc després de passar per davant de l’entrada de la casa, 
tornem a trencar a l’esquerra, ara caminant per una pista de terra. 
 
0,50 (4,120 km) Trobem la petita placeta de Sant Galderic, ombrada per un 
rodal d’arbres joves. Sant Galderic era un pagès occità del segle IX, nascut en 
un poblet de l’Aude situat en els límits de les diòcesis de Carcassona i 
Mirepoix, que va ser canonitzat i posteriorment honorat com a patró dels 
pagesos, tant del Rosselló, com de tot Catalunya. En aquest indret, molt proper 
al punt on conflueixen quatre municipis del Pla de l’Estany: Esponellà, 
Fontcoberta, Porqueres i Serinyà, s’hi celebra un aplec conjunt d’aquests 
pobles cada dotze d’octubre. Fora d’aquesta data, actualment quan hi passem, 
no hi podrem veure cap imatge del sant, ja que la que s’hi havia col·locat fa uns 
anys va ser destruïda per uns brètols i s’ha optat per no deixar-hi fixa una 
imatge nova que s’ha fet. 
Des d’aquí tenim una bona visió de la serra Cavallera i dels Pirineus fins al 
Canigó. També podem veure les muntanyes de Rocacorba, de Sant Julià del 
Mont, Puigsacalm, Comanegra, Bassegoda o la Mare de Déu del Mont, i les 
serralades de les Salines i les Alberes encarant-nos més cap al mediterrani. 
Un cop contemplat el paisatge, continuem pel mateix camí, que va resseguint, 
tan a prop com pot però sense creuar-lo mai, el rec d’Espolla, tot obviant els 
diversos trencalls que trobem tant a dreta com a esquerra. 
El rec d’Espolla és el desguàs de la platja d’Espolla, la propera i important 
cubeta de 360 metres de llargada, 145 d’amplada i gairebé 5 de fondària, que 
és habitualment eixuta, però que durant les èpoques més plujoses pot arribar a 
emmagatzemar 40.000 m3 d’aigua, que li arriba tant superficialment, com 
subterràniament (dades extretes de l’Itinerari I, de la col·lecció Porqueres, camins a peu). 

  
1,15 (6,050 km) Creu de Terme i Pont Medieval de Martís (municipi 
d’Esponellà),  un indret amb un encant especial, que ens transporta a temps 
passats, ideal per fer-hi una breu parada. La creu que hi trobem actualment és 
una reproducció de l’original –dels segles XIV-XV–, que va ser destruïda durant 
la Guerra Civil. Les seves restes són al Museu Arqueològic Comarcal de 



Banyoles. Arribem al camí asfaltat de Martís a Serinyà. Marxem per aquest vial, 
a l’esquerra, en direcció Serinyà.  
Des d’aquest punt, si continuem pel camí asfaltat cap a la dreta en direcció al 
veïnat de Martís, en un moment arribarem a una carretereta, que ve de la de 
Melianta a Esponellà. La travessarem i, tot marxant per una pista de terra que 
ressegueix tota vora del rec d’Espolla, en poca estona arribarem als saltants de 
Martís. En èpoques de pluja, quan la platja d’Espolla és plena i el rec de 
desguàs que ens ha estat acompanyant bona part d’aquesta caminada porta 
força aigua, els saltants formen una impressionant baixada d’aigües cap al 
Fluvià i configuren un paisatge d’extraordinària –i inesperada– bellesa que 
paga la pena de contemplar.  
 
1,24 (6,820 km) Deixem a la dreta el vial que du al camp d’aviació 
d’aeromodelisme. Enfront nostre tenim una bonica visió de la vall del Ser amb 
la muntanya del Puigsacalm al fons.  
 
1,32  (7,460 km) Els Quatre Camins. Algunes àvies de Serinyà havien sentit a 
dir que aquest indret era un punt de reunió de bruixes, com tants d’altres que 
tenim escampats pel nostre país. En els Quatre Camins, de fet, estem creuant 
el camí antic de Banyoles a Dosquers, que trobem un xic herbat cap a la dreta, 
en direcció a la Cadavall i el Fluvià. Nosaltres prendrem aquest camí ral cap a 
l’esquerra, tot deixant l’asfaltat que segueix fins al nucli de Serinyà.  
 
1,41 (8,140 km) Bifurcació i caseta de pou amb un curiós noguer de quatre 
besses a tocar. Anem cap a la dreta, en direcció ponent –amb la muntanya de 
Sant Julià del Mont en front nostre– cap a cal Cau de Dalt i Serinyà. Al final 
dels camps, el camí tomba a la dreta. 
 
1,52 (8,960 km) Bifurcació just abans d’entrar en un petit rodal de roures i 
alzines. Girem cap a l’esquerra i aviat caminem entre camps i unes 
instal·lacions de pràctiques d’equitació (esquerra) i arbres (dreta).  
 
1,57 (9,360 km) Després d’haver passat pel costat d’unes edificacions 
ramaderes on hi ha cavalls, afluïm a una pista de terra i anem cap a la dreta. Al 
moment passem per davant de cal Cau de Dalt i la pista de terra se’ns 
converteix en camí asfaltat. Aviat embranquem amb una carretereta, també 
asfaltada, més principal. La seguim cap a la dreta i comencem a trobar les 
primeres cases dels afores de Serinyà: can Ventura, cal Cau de Baix i can Mau, 
per aquest ordre. 
 
2,02 (9,780 km) Cruïlla de carrers. Primer girem a l’esquerra per, al cap de poc, 
tombar a la dreta i continuar baixant pel carrer Figueres, fins al centre de 
Serinyà. 
Poc abans de creuar el Serinyadell o, ras i curt, el Torrent, per a la gent del 
poble, podem veure els rentadors públics, que encara s’utilitzen per rentar la 
roba i posar-se al dia dels esdeveniments quotidians. 
 
2,08 (10,310 km) Plaça de l’Ajuntament.  
 
 



  
 

 


