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Ajuntament de Girona
Gestió dels animals - 972 41 90 37
www.girona.cat/sostenibilitat

Policia Municipal - 092
Emergències - 112 7.000 metres de

passeig compartit!

Gaudiu del passeig i tingueu 
respecte per l'entorn natural, 
les altres persones i els 
animals.

En cas d'incidències, 
truqueu a l'ajuntament o 
a la policia municipal.
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En

GironaZívica QUAN ENS RESPECTEM, CONVIVIM

PLÀNOL DELS ITINERARIS
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1. Hortes de Santa Eugènia

10’ 655 m Baixa

L’itinerari voreja les hortes de Santa Eugènia més 
pròximes a la ciutat de Girona. Va des de darrere 
de l’Espai Marfà i �ns a l’entrada de la via verda 
del carrilet cap a Olot. És un itinerari molt transitat 
per ciclistes i corredors. Està equipat amb 
papereres al llarg de tot el trajecte. Fàcil i ràpid.

2. Ter I

25’ 1.820 m Mitjana

Trajecte que ressegueix el riu Ter, des de la 
passera de darrere del pavelló de Fontajau �ns a 
gairebé arribar al terme municipal de Sarrià de Ter. 
És l’itinerari més llarg de tots, i també el més 
transitat, per això ha estat quali�cat de di�cultat 
mitjana. És un espai inclòs a la Xarxa Natura 
2000 i cal procurar que els gossos no s’allunyin 
del camí traçat i respectar la �ora i la fauna 
autòctones. 

Es pot enllaçar amb l’itinerari del Ter II davant del 
pavelló de Fontajau i amb la via verda de Sarrià de 
Ter anant cap a la dreta en la bifurcació anterior al 
pont de l’avinguda de Josep Tarradellas i Joan.

3. Ter II

15’ 1.230 m Mitjana

Aquest itinerari transcorre a través del bosc de 
ribera del riu Ter. Ombrívol i ple de vegetació, és 
un passeig ideal per als dies calorosos, a més de 
ser un espai tranquil, amb poc trànsit de persones 
i bicicletes. Està inclòs a la Xarxa Natura 2000 i 
cal procurar que els gossos no s’allunyin del camí 
traçat i respectar la �ora i la fauna autòctones.

Es pot enllaçar amb l’itinerari del Ter I.

4. Font del Ferro

20’ 1.200 m Alta

Itinerari al barri de Sant Daniel que passa per un 
dels punts més mítics de la vall: la font del Ferro. 
Des de la plaça de la Sardana girem a mà esquerra 
al cap de pocs metres. Després de fer una forta 
pujada, deixem a mà dreta la senyalització que 
indica el camí dels Àngels. Seguim pujant, �ns a 
arribar al senyal del mirador del turó de Can Garcia. 
En aquest punt, s’inicia una baixada que ens 
portarà �ns a l’aparcament de la font del Ferro. És 
un indret bastant concorregut per corredors, 
ciclistes i excursionistes. És un espai inclòs a 
l’Espai d’Interès Natural de les Gavarres i cal 
procurar que els gossos no s’allunyin del camí 
traçat i respectar la �ora i la fauna autòctones.

5. Onyar

15’ 2.170 m Baixa

Recorregut al llarg de les dues ribes del riu Onyar. 
És l’itinerari més cèntric de tots, ideal en cas de 
no disposar de gaire temps. A més, la 
freqüentació de l’espai és baixa. L’itinerari es 
divideix en dos trams: el primer tram (aigües 
amunt) va des del carrer d’Ullastret �ns a 
l’aparcament de la Facultat d’Infermeria. Aquest 
tram és un itinerari d’ús compartit, amb un accés 
pel carrer del Carme i un pel carrer d’Emili Grahit. 
El segon tram (aigües avall) va des de 
l’aparcament d’Infermeria �ns a la plaça de 
Catalunya. L’ús principal d’aquest tram és el 
passeig de gossos i té una porta d’accés pel 
carrer del Carme i tres per l’altre costat.

Cal tenir en compte que aquest espai està inclòs 
en una llera �uvial, per tant, caldrà tenir precaució 
en cas de possibles riuades. No disposa 
d’equipaments: cal preveure que durant l’itinerari 
no trobarem cap paperera, ni banc; i que els 
usuaris hauran d’endur-se les bosses amb els 
excrements de les seves mascotes i dipositar-les 
a les papereres que hi ha als accessos.
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Estigueu sempre alerta 
a la senyalització. 
Per la Via Verda els 
gossos han d'anar 
lligats.

ITINERARIS CANINS RECOMANATS

Temps aproximat Distància Di�cultat
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