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Galligants i 
muntanya de la O

Descripció de l’itinerari

Aquest itinerari us permetrà conèixer tres ambients naturals molt diferen-
ciats de la ciutat, resseguint una successió de paisatges agrícoles, 
forestals i fluvials que us permetran gaudir de la millor versió de la natura-
lesa gironina, sempre ben a prop del centre històric.

Partint de Sant Pere de Galligants, l’itinerari transcorre en primer lloc pel 
monumental passeig Arqueològic fins a arribar al barri de Torre Gironella. 
Des d’aquí es pren el camí de les Creus, que ressegueix les catorze 
petites capelles del Via Crucis fins a arribar a l’ermita del Calvari, enmig 
d’un paisatge de camps d’oliveres. Posteriorment, desprès d’apreciar 
una impressionant panoràmica de la vall de Sant Daniel des del fort del 
Calvari, es descendeix la muntanya de la O per un corriol boscós fins a 
arribar al riu Galligants, on es retorna al punt d’inici resseguint el seu curs 
al llarg d’un d’un paratge tranquil i ombrívol ple de vegetació de ribera, 
conegut per les seves fonts i la seva història.

1. MONESTIR DE SANT 
PERE DE GALLIGANTS
L’itinerari s’inicia a Sant Daniel, al monestir 
de Sant Pere de Galligants, un dels 
monuments més notables de l'art romànic 
català. Aquest monestir apareix documentat 
per primera vegada l’any 988, i destaca pel 
campanar, la rosassa de la nau i el claustre. 
Si hi accediu, podreu retrocedir en la 
història amb una exposició de peces 
arqueològiques de la ciutat de Girona, així 
com dels jaciments més importants de les 
comarques gironines.

La ruta comença en creuar el petit pont que 
passa per sobre del Galligants, al qual 
podeu accedir des del jardins que se situen 
just després de passar el monestir. 
Posteriorment, ascendiu per les escales fins 
a arribar al passeig Arqueològic, que caldrà 
resseguir fins a arribar a torre Gironella.

2. TORRE GIRONELLA
Torre Gironella és una antiga construcció 
medieval integrada a la muralla de Girona, 
que va ser destruïda l’any 1814 durant la 
retirada de les tropes franceses. Els orígens 
de la torre es remunten, però, a l’època 
romana. Continueu ascendint posteriorment 
pel barri del mateix nom fins a arribar al camí 
de les Creus.

3. CAMÍ DE LES CREUS 
Al llarg d’aquest bonic camí envoltat 
d’oliveres, trobareu les 14 petites capelles 
que representen el Via Crucis, amb els 
diferents moments del camí de Jesucrist 
cap a la creu.

4. MINA D’AIGUA
Al llarg del camí de les Creus us trobareu 
una construcció corresponent a una antiga 
mina d’aigua datada del segle XVI, 
consistent en un túnel excavat a la roca i 
una galeria de pedra, que servia per portar 
aigua des del mont del Calvari (antigament 
també conegut com mont Aigualer) a Torre 
Gironella i anteriorment, fins al convent de 
Sant Domènec i la plaça dels Lledoners. 
Des de l'exterior es pot apreciar el recorre-
gut de la mina, resseguint els seus murs de 
pedra on destaquen les xemeneies de 
pedra que fan de respiradors.
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Rambla de la Llibertat, 1
17004 Girona
Tel. 972 010 001
www.girona.cat/turisme



1. MONESTIR DE SANT 
PERE DE GALLIGANTS
L’itinerari s’inicia a Sant Daniel, al monestir 
de Sant Pere de Galligants, un dels 
monuments més notables de l'art romànic 
català. Aquest monestir apareix documentat 
per primera vegada l’any 988, i destaca pel 
campanar, la rosassa de la nau i el claustre. 
Si hi accediu, podreu retrocedir en la 
història amb una exposició de peces 
arqueològiques de la ciutat de Girona, així 
com dels jaciments més importants de les 
comarques gironines.

La ruta comença en creuar el petit pont que 
passa per sobre del Galligants, al qual 
podeu accedir des del jardins que se situen 
just després de passar el monestir. 
Posteriorment, ascendiu per les escales fins 
a arribar al passeig Arqueològic, que caldrà 
resseguir fins a arribar a torre Gironella.

2. TORRE GIRONELLA
Torre Gironella és una antiga construcció 
medieval integrada a la muralla de Girona, 
que va ser destruïda l’any 1814 durant la 
retirada de les tropes franceses. Els orígens 
de la torre es remunten, però, a l’època 
romana. Continueu ascendint posteriorment 
pel barri del mateix nom fins a arribar al camí 
de les Creus.

3. CAMÍ DE LES CREUS 
Al llarg d’aquest bonic camí envoltat 
d’oliveres, trobareu les 14 petites capelles 
que representen el Via Crucis, amb els 
diferents moments del camí de Jesucrist 
cap a la creu.

4. MINA D’AIGUA
Al llarg del camí de les Creus us trobareu 
una construcció corresponent a una antiga 
mina d’aigua datada del segle XVI, 
consistent en un túnel excavat a la roca i 
una galeria de pedra, que servia per portar 
aigua des del mont del Calvari (antigament 
també conegut com mont Aigualer) a Torre 
Gironella i anteriorment, fins al convent de 
Sant Domènec i la plaça dels Lledoners. 
Des de l'exterior es pot apreciar el recorre-
gut de la mina, resseguint els seus murs de 
pedra on destaquen les xemeneies de 
pedra que fan de respiradors.

5. ERMITA DEL CALVARI
Al final del camí de les Creus, trobareu 
l’església del Calvari, un espai de pau i 
tranquil·litat lluny del bullici de la ciutat, amb 
una important tradició religiosa.
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Ruta Galligants i muntanya de la O (Circular)
Distància: 3,25 km 
Temps aproximat: 1h  
Dificultat: Baixa
Alçada màxima: 340 m
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8. PLAÇA DE LES SARDANES
Abans d’agafar el camí de retorn cap al 
centre, si ho desitgeu podeu apropar-vos a la 
plaça de les Sardanes, on conflueixen 
diverses rieres. Aquest espai envoltat de 
freixes i verns conserva les restes d’una antiga 
edificació esglaonada destinada als músics 
que tocaven a les cobles. Una inscripció al peu 
de l’estructura recorda l’antic nom que rebia 
aquell indret: Plaza de la Constitución de 
1869.

9. RIU GALLIGANTS 
Avanceu vorejant el Galligants, un dels quatre 
rius de la ciutat de Girona. Aquest afluent del 
riu Onyar transcorre per la vall de Sant Daniel 
i es forma per la confluència de diverses rieres 
de les Gavarres, com la riera del Polvorí, la de 
Can Llinàs i la riera de Sant Miquel. L'any 
1843 aquest riu fou el causant d'una de les 
pitjors inundacions de la ciutat, en negar els 
barris de Sant Pere i de la Barca.

10. MONESTIR DE SANT DANIEL 
El monestir benedictí de Sant Daniel, del segle 
XI i fundat per la comtessa Ermessenda, 
destaca per dos elements romànics de gran 
importància: l’església i el claustre. Aquest 
monestir ha albergat monges benedictines 
durant mil anys al llarg de la seva història, i 
encara avui en dia està habitat. El monestir 
conserva un recull d’arxius format per llibres i 
pergamins que daten del segle XI.

11. FONT I PONT DEL BISBE
Creueu el riu pel pont del Bisbe, l’únic pont 
medieval que conserva la ciutat de Girona. Al 
peu del pont, trobareu també la font del mateix 
nom, l’aigua de la qual brolla per un broc 
metàl·lic que sorgeix d’un cap d'animal 
imaginari esculpit en pedra.
Continueu el camí fins al punt d’inici.

6.MUNTANYA DE LA O
Us trobeu a la muntanya de la O a 175 m, 
on antigament s’aixecava el fort del Calvari, 
construït el 1675 per defensar la ciutat de 
Girona dels atacs dels francesos. Aquest 
edifici ha estat catalogat com a element 
d’interès històric, paisatgístic i ambiental. 
Des d’aquest punt, s’obté una bella visió 
panoràmica de la vall de Sant Daniel.

7. FONT DE LES
CURCULLES
Descendint de la muntanya de la O, 
passareu per les restes de la font de les 
Curculles, que deu el seu nom a la decora-
ció de petxines a les parets interiors i el 
marc de la porta.


