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9,6 km (anada per Ruta Voramera
i tornada per Via Verda del Carrilet) 3h Marques de seguiment    

Ruta de Voramera 

Via Verda del Carrilet 
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Ruta de Voramera (Amer) 
 

 

 

Aquest itinerari es pot fer en qualsevol dels dos 

sentits. El recorregut que us proposem fer, surt 

d’Amer (pont de Sta. Brígida) i arriba al pont del 

Pasteral seguint les franges de pintura blava i torna 

al punt d’inici seguint la Via Verda del Carrilet. 

La ruta comença al pont de Santa Brígida, si volem 

veure la gorga d’en Paulí haurem de creuar el pont 

en direcció al camp de futbol i agafar un caminet cap 

a l’esquerra (passant pel costat d’una fàbrica) que 

ens hi acostarà en cinc minuts. 

 

 

 

Sinó, uns metres abans d’arribar al pont, la ruta 

entra en un camp d’avellaners i ressegueix la 

plantació, fins que una passera ens acosta al marge 

dret del riu Brugent. El corriol passa per diferents 

pesqueres abans d’arribar a la resclosa i al pont de 

Solivent. 

Hem de creuar la carretera per tornar a agafar el 

corriol al costat del riu. En aquest tram trobarem el 

pas de Fusos(1), dos ponts de fusta  que ens faran 

travessar al costat esquerre del riu per continuar 

baixant molt suaument per camí ombrívol.  
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Si trobeu alguna incidència en el transcurs d’aquesta ruta, envieu-nos un correu especificant-la a: rutes@selva.cat 

 

 

 
 

Més endavant el camí es converteix en pista i poc a 

poc es va separant del riu fins arribar a una  

carretera asfaltada. La seguirem uns metres cap a la 

dreta i tornarem a creuar el riu Brugent pel pas de 

Palou, just desprès trencarem cap a l’esquerra per 

un camí de terra. 

La ruta travessa diferents camps de pollancres i 

avellaners i creua varis recs que s’utilitzen per regar 

aquestes plantacions. 

Arribem a uns prats amb força vegetació on el camí 

ressegueix el meandre del riu, per acabar entrant en 

un bosc de plataners. Seguidament trobarem una 

casa de pagès deshabitada, des d’aquí seguirem 

per camí ample fins a la bomba de can Ter(2). 

 
 

 

 

Continuarem recte per pista ben marcada i pel 

costat d’una pollancreda, fins que el camí gira cap a 

la dreta. En aquest punt, si anem cap a l’esquerra 

uns metres, podrem veure l’aiguabarreig del riu 
Brugent i el Ter (3).  
Tornem al camí senyalitzat i continuem fins a una 

resclosa, embassament del Pasteral. Des d’aquest 

punt el camí es converteix en un corriol a tocar de 

l’aigua, per una zona d’aiguamolls molt atractiva. 

 
 

En cas de pluges abundants o si la presa de 

Susqueda obre les seves comportes, el camí pot 

quedar inundat. En aquest cas ens enfilarem cap a 

la dreta fins a uns camps que curosament 

resseguirem. 

 

La ruta finalitza quan trobem el carril bici de la “Via 
Verda del Carrilet”(4), en un punt on la via està 

pavimentada. Si giréssim cap a l’esquerra 

passaríem per sota del pont del Pasteral i aniríem 

direcció a Girona. Nosaltres proposem girar a la 

dreta i seguir el carril bici per tornar al punt de 

sortida, Amer. 


