
CONEGUEM LA GARROTXA 
Diumenge 21 de juny de 2015 

Sant Aniol d’Aguja i el salt del Brull 
sortida de tot el dia 

 
Sortida en cotxe: Sortim de la plaça de Sarrià, ronda de dalt cap al Nus de la Trinitat. Autopista AP7 fins la 
sortida 2, i autovia C-17 direcció Vic-Puigcerdà fins la sortida 69, on agafarem la C-37 direcció Olot-Manlleu-Torelló. 
Desprès d’uns 24 Km, arribarem a una rotonda, tercera sortida cap la C-152 direcció les Presses - Olot.  
Arribarem a una primera rotonda, continuarem recte, a la segona agafarem la primera sortida a la dreta per 
l’avinguda Sant Jordi. Passarem  diferents rotondes fins a la 5º on trobarem una benzinera Cepsa. Just després ens 
desviarem direcció a Girona - Figueres i després de 850 m arribarem a l’autovia A-26 que seguim en direcció 
Girona-Figueres durant 8 km fins la sortida 75, on agafarem la GIV-5233 direcció a Montagut i Oix durant 2 Km. 
Arribarem al encreuament que indica Sadernes seguim la  GIV-5231 durant 6 Km fins a Sadernes on agafarem una 
pista durant 1 Km i que ens portarà a una zona d’aparcament on deixarem els cotxes.  
 
Recorregut: començarem a caminar a les 10.30 h des del Pas dels Aures d'on aparcarem els cotxes i començarem 
pujar vorejant la riera de Sant Aniol passant per El Gomarell, Moli de Sant Aniol, Sant Aniol d’Aguja, Cal Sastre, i 
finalment arribar al Salt del Brull on ens quedarem per dinar i per als mes valents es puguin banyar al Gorg del Salt 
del Brull. 
En el retorn podrem gaudir passant pel Salt de la Núvia abans d’arribar de nou als cotxes i on finalitzarem 
l’excursió. És un paratge emblemàtic de l’Alta Garrotxa i una bonica sortida que ens permet gaudir de boscos, 
cingleres, rius, i prats. 

 
Distància: 11,070 quilòmetres 
Desnivell:  495 metres 
 
Requeriments de la sortida: 
Portar prou aigua per passar tot el dia, esmorzar, dinar, banyadors per als que es vulguin banyar-se. Roba i calçat 
adequats. Cal inscripció prèvia. 
 
Horari: Sortida de la Plaça de Sarrià a les 7.30 h. Final previst a les 17.00 h, per arribar a Sarrià cap a les 
19.00 h.  
 
Els que no portin cotxe, hauran de pagar 8 Euros als que en portin. 

*Aquesta sortida està subjecta a la normativa d’activitats esportives, és necessària inscripció prèvia i contractació 

d’assegurança. El preu de l’assegurança és de 5 €, per qui no disposi de la llicència anual. 


