
Dels Pirineus a la Costa Brava en bicicleta: Vies verdes de 
Girona 
 
Data: dies 4 i 5 de desembre de 2011 
 
Participants: Meli Carrilero i Lluís Díaz  
 
Recorregut total: 136 km 
 
El consorci de Vies Verdes de Girona gestiona aquest conjunt de recorreguts 
aptes per a bici o per caminar. L'itinerari complet surt de Ripoll i creua cinc 
comarques, Ripollès, Garrotxa, Selva, Gironès i Baix Empordà fins arribar a la 
vora del mar al port de Sant Feliu de Guíxols. Aquest és el hem triat i fet en dos 
llargs dies de pedalar.  
 

 
 
El diumenge 4 sortim de Ripoll a les 10 del matí, amb fred i boira, per la ruta del 
Ferro i el Carbó, que puja suaument fins Sant Joan de les Abadesses a la vora 
del Ter. Aquí prenem l'enllaç provisional que per carretera poc transitada puja 
al coll de Santigosa i entra a la Garrotxa. Surt el sol, el paisatge és de faigs i 
roures mentre guaitem els Pirineus nevats. La forta baixada ens deixa a Olot, 
que creuem per ruta senyalitzada. Aquí comença la Ruta del Carrilet que baixa 
fins Girona. A les Preses fem el dinar i continuem per una empipadora pujadeta 
fins el coll d'en Bas. Les hores van passant i les llums cauen quant entrem a la 
Selva i parem a fer nit a la població d'Anglès. Han estat gairebé unes 8 hores 
en total.  
 

 
 

Sortint de Ripoll                                         L'estació de Quart, passat Girona 
 



Després de passar la nit a la fonda Tarrès d'Anglès, el dilluns 6 sortim a les 9 
del matí camí de Girona, que està només a 17 km. El tram de les Deveses 
entre Bescanó i Girona és també molt bonic i planer, entre bosc de plataners tot 
seguint el riu Ter. Passada l'aglomeració urbana de la capital, la ruta segueix 
l'antic recorregut del Carrilet de poble a poble, on la majoria d'estacions han 
estat rehabilitades per usos diversos. Després d'una dinar reconfortant a 
Llagostera, entren a la comarca del Baix Empordà, on gaudim de la darrera 
baixadeta fins el mateix port pesquer de Sant Feliu de Guíxols. Un total de 7 
hores posen fi a aquest bonic itinerari. Hem tingut la sort de gaudir d'un temps 
esplèndid i agradable. La via verda està en bon estat i els serveis relacionats 
funcionen bé. 
 

 
 

Terme de Cassà de la Selva                  Arribant al port de Sant Feliu de Guíxols 
 
Més informació a: www.viesverdes.org 
 


