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Marques de seguiment        Senyalització vertical 

1,8 km a la gorga 
1,7 km al balneari 

20’ anada
(a cada lloc) 
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Ruta de l’Aigua (Sta. Coloma de Farners)  

 

 

La ruta s’inicia al Parc de Sant Salvador just després 

de passar el pont que travessa la riera de Santa 

Coloma. A l’entrada trobem el plafó informatiu dels 

senders locals del municipi. 

 

Hem de tenir en compte que aquesta ruta és lineal i 

que al trobar-se el punt d’inici al mig de l’itinerari, 

primer hem de fer un tram i després l’altre.  

En el mateix plafó unes banderoles direccionals ens 

indicaran la direcció del tram que escollim i ja des 

d’aquest punt podem trobar les marques de pintura 

que senyalitzen tota la ruta (franja de color blau). 

 

-Per anar a la gorga d’en Vilà hem de seguir el 

passeig de la Font Picant travessant el parc 

paral·lels sempre a la riera. A mig passeig trobem la 

resclosa (1), punt on s’ajunten les dues rieres del 

poble i zona de bany dels més petits a l’estiu. 

Continuem el passeig fins arribar a la Font Picant 
(2), molt característica per les seves aigües 

sulfuroses.  
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Si trobeu alguna incidència en el transcurs d’aquesta ruta, envieu-nos un correu especificant-la a: rutes@selva.cat 

 

 
 

Des de la font la ruta segueix per un corriol planer 

que poc a poc es va separant de la riera. Trobem 

una banderola direccional i en pocs metres arribem 

a un viver d’arbres i arbustos ornamentals, hem de 

seguir paral·lels a aquesta plantació per pista 

forestal planera.  

  

La ruta arriba a una petita carretera asfaltada on 

trobem el plafó informatiu de la Gorga d’en Vilà (3) i 
punt final d’aquesta ruta. En aquest punt podem 

veure la resclosa construïda per al proveïment 

d’aigua de reg i la gorga, utilitzada com a piscina 

natural. 

Des d’aquí hem de desfer el camí fins al punt d’inici, 

el Parc de Sant Salvador. 

 
 

 

-Per anar al balneari hem de creuar la carretera 

d’entrada al parc en direcció a la Font de Sant 
Salvador (4), que trobem a 100 m del punt d’inici. 

La font és visible des de lluny, ja que es tracta d’una 

pedra granítica de grans dimensions amb tres 

brolladors. 

 
 

Des de la font hem de seguir pel passeig arbrat que 

segueix el curs de la riera. És un camí planer, molt 

agradable, que ens portarà fins a l’entrada del 

balneari (5), un edifici neoclàssic d’inspiració 

colonial on gaudir de tractaments termals en les 

seves aigües amb propietats mineromedicinals.  

 
 

Per tornar al punt d’inici hem de desfer el recorregut 

que hem fet fins aquí.  


