
GRUP DE SENDERS 
Club Excursionista de Gràcia 

 

GR-1 Tram 4 - Coves de_Serinyà -Besalu -  

Tortella 

 

15 d'abril de 2018 

Durada: 4:30  hores 

Distància: 17,03  km 

Desnivell positiu: +359,10  m 

Desnivell negatiu: -287,70  m 

 

Comentari del recorregut: 
 

Començarem el recorregut a les Coves de 

Serinyà, punt final de l'etapa anterior. 

 

Les Coves de Serinyà són un conjunt de 

jaciments prehistòrics del Paleolític mitjà i 

superior, situades al Pla de l'Estany, que va ser 

descobert a mitjans del segle XX. 

 

Serinyà, l'Església de Sant Andreu, va ser 

fundada en l'any 1182, és un clar exemple 

d'edifici romànic del segle XII. 

 

Besalú,com indica l'origen del seu 

nom, Bisuldunum era una fortalesa entre dos rius: 

el Fluvià al sud i el Capellades al nord. La vila de 

Besalú, nascuda entorn del turó ocupat pel castell 

comtal (es troba documentat en el segle X) i 

l'església de Santa Maria de Besalú. 

 

El nom de Tortellà prové del llatí Tortilius. 

Aquest nom prové d'un ciutadà romà que va 

obtenir bona part de les terres de l'actual municipi 

el segle IV. Tanmateix, no va ser fins a l'any 996 

que Tortellà apareix documentat, per la 

construcció del primer temple religiós, l'actual 

església de Santa Maria de Tortellà. 
 

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 8 

d'abril) 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 9 d'abril) 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 11 d'abril. 

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

