
GRUP DE SENDERS 
Club Excursionista de Gràcia 

 

GR-1 Tram 3 Veïnat de Can Dalmau,  

Banyoles  a encreuament amb la C66 

 

18 de Març de 2018 

Durada: 4:30 hores 

Distància: 15,81 km 

Desnivell positiu: +193,1 m 

Desnivell negatiu: -158,9 m 

 

Comentari del recorregut: 
 

Començarem el recorregut a Can Dalmau, punt 

final d'etapa del mes de Març.  

 

Pujarem a la Serra del Bon Aire per desprès 

acostar-nos a Banyoles tot passant pels nuclis de 

Centenys i La Farrés i la urbanització de 

Melianta, pertanyent a la vila de Fontcoberta. 

Després de creuar la població de Banyoles, el 

nostre itinerari passa per diferentes masies com 

Can Carreres i Can Roset i per la població de 

Serinyà, situada a la dreta del riu Ser, fins a 

l'encreuament amb la carretera C-66. 
 

Banyoles està documentat al segle IX com 

Balneolas, nom llatí derivat de balneum. El 

Monestir de Sant Esteve de Banyoles, es pot 

considerar la primera fundació monàstica 

benedictina a Catalunya i és considerat el bressol 

de la ciutat de Banyoles. 
 
 

Dinar de motxilla. 

 

 

   

 
 

SOCIS: A partir del dia d'avui ja es poden fer les inscripcions, ingressant 10 € (15 € amb assegurança temporal) 

pel procediment habitual, places limitades a 60 persones. Per inscriure's fora del termini (a partir del diumenge 11 

de Març) s'ha d'enviar un correu electrònic demanant plaça, i un cop confirmada per correu fer l'ingrés. 

NO SOCIS: A partir del dia d'avui, ja es pot enviar un correu electrònic demanant plaça (i quan es rebi la 

confirmació, que no serà abans del dilluns 12 de Març) fer l'ingrés de 18 € (24 € amb assegurança temporal) pel 

procediment habitual descrit a l'apartat del Cicle de Senderisme de la web del Club: www.cegracia.cat. Últim dia 

de pagament dimecres 14 de Març. 

En cas d'anul·lació de la inscripció es retornarà l'import als socis que avisin, abans de les 22 hores del dimecres 

anterior a la sortida, per correu electrònic a l'adreça de Senders: grupdesenders@cegracia.cat. Fora d'aquest 

termini sols es retornarà l'import, si la plaça es pot cobrir per un altre senderista de la llista d'espera. L'import de 

la inscripció es podrà recuperar per transferència bancària (us l'enviarem al compte que ens digueu, si el compte 

no és de LA CAIXA, la devolució té un cost de 3 €, que seran descomptats de l'import de la devolució). Els NO 

SOCIS no tenen dret a devolució. 

Altres dades: 

Sortirem amb l’autocar a 2/4 de vuit des de Príncep d’Astúries/Guillem Tell, i hi ha prevista la tornada entre les 

set i les vuit del vespre. Recordeu de subscriure la llicència federativa per a la cobertura de riscos a la muntanya. 

Per a més informació poseu-vos en contacte a través de la nostra adreça electrònica: grupdesenders@cegracia.cat 

La inscripció comporta que estic assabentat/da de les característiques i equipament necessari per a la sortida i 

n'assumeixo els riscos  en considerar-me capacitat/da per participar en l'activitat. 

 

mailto:grupdesenders@cegracia.cat

