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Hortes de Santa Eugènia i 
Deveses de Salt

Descripció de l’itinerari
Aquest recorregut, compartit entre Girona i Salt, us permetrà conèixer l’espai 
agrícola de les hortes de Santa Eugènia i l’espai natural de les Deveses de 
Salt tot seguint la ribera del Ter, amb un recorregut que coincideix parcial-
ment amb la via verda del Carrilet entre Olot i Girona.
L’espai de les hortes de Santa Eugènia es situa a l’oest del municipi de 
Girona, entre el barri de Santa Eugènia (antic municipi de Santa Eugènia de 
Ter) i el marge dret del riu Ter. L’agricultura de la zona s’ha anat adaptant als 
canvis socials de l’entorn, i avui en dia, l’ús hortícola està enfocat més a un 
ús social que no pas productiu.
Les Deveses de Salt constitueixen un espai d’alt valor ecològic, un entorn 
ideal per gaudir d’una passejada en plena natura.

El recorregut, d’aproximadament 7,5 km, és planer i practicable per a persones 
amb mobilitat reduïda, cosa que vol dir que pot presentar alguna dificultat 
puntual però que és utilitzable. La major part de l’itinerari és terra compacta però 
no asfaltada, puntualment amb algun sector amb irregularitats o amb presència 
de pedres i/o sorra.

Mitjançant l’aplicació Natura Local, es pot disposar de la informació dels itineraris 
editada en aquest fullet amb audiodescripció, subtitulació i interpretació en 
llengua de signes.
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1. REC TRAIENT I PARCEL·LES 
SOCIALS
El rec Traient recull l’aigua sobrant dels diferents 
canals que reguen els horts. Després de la seva 
captació al Ter, 6 km aigües amunt, l’aigua 
retorna de nou al riu. Al llarg del seu recorregut, 
hi creixen espècies indicadores de llocs amb 
aigua com balques, joncs i salzes. 
Els horts que es poden veure en tot aquest 
sector són municipals que, en petites parcel·les, 
es poden llogar. La diversitat cultural del barri de 
Santa Eugènia queda ben reflectida en la 
varietat de plantes cultivades. Al costat de les 
hortalisses tradicionals no són rars els cacauets, 
l’ocra, el coriandre o la menta.

2. CAL GRAS, CA L’ESCOLÀ I 
REC MONAR
Disperses per l’espai de les hortes es poden 
trobar diferents masies i cases d’hortolans, 
com les que hi ha en aquest punt: Ca l’Escolà 
(a davant) i Cal Gras (a la dreta).
El canal d’aigua és el rec Monar, una séquia que 
deriva l’aigua del Ter per la riba dreta, a la 
resclosa de la Pilastra, al límit dels termes de 
Bescanó i Salt. La séquia rega les hortes de Salt i 
Girona i desguassa a l’Onyar, al centre de la ciutat.
Esmentada ja al segle XI, sembla que fou 
construïda pels comtes de Girona. Aprofitada 
per a l’agricultura i per a la indústria, va tenir un 
paper important en la industrialització de Salt 
(fàbriques Gasol, Coma i Cros...), de Santa 
Eugènia (fàbrica Marfà) i del barri del Mercadal 
de Girona on al segle XIX s’instal·laren les 
empreses fabrils més importants, com la 
fàbrica Grober.

3. SANTA EUGÈNIA DE TER
Santa Eugènia de Ter era un municipi que fou 
annexat a Girona el  1963. De l’antic nucli els 
vestigis més destacats que en resten són Can 
Ninetes i l’antiga fàbrica tèxtil Marfà, avui 
convertits en centre cívic i equipament 
cultural, respectivament. La casa senyorial al 
costat de Can Ninetes era la casa dels 
propietaris de la fàbrica. 

@turisme_gi

facebook.com/GironaTurisme

youtube.com/gironaturismetv

@turisme_gi

Oficina de Turisme
Rambla de la Llibertat, 1
17004 Girona
Tel. 972 010 001
www.girona.cat/turisme

Amb la col·laboració de: 

©
 P

er
e 

D
ur

an



Turisme actiu a Girona Ruta de Sant MiquelItineraris Girona Natura Hortes de Santa Eugènia i Deveses de Salt

Més informació sobre rutes a Girona:
www.girona.cat/turisme 

Hortes de Santa Eugènia i Deveses de Salt (circular)

Distància: 7,5 km Temps aproximat: 2’5 - 3 h  
Dificultat: baixa Alçada màxima: 80 m

4. SAFAREIG DE SANTA EUGÈNIA
Aquest rentador, restaurat l’any 2007, és una 
mostra d’arquitectura popular d’inicis del segle 
XX. Fer la bugada, una pràctica reservada en 
aquell temps a les dones, va ser habitual fins 
ben entrat el segle XX quan van començar a 
aparèixer els electrodomèstics, que van 
permetre realitzar aquestes tasques dins les 
cases. Els safareigs van aportar comoditat a les 
dones, que van poder deixar d’anar al riu per 
rentar la roba i fer-ho dempeus, sotacobert i a 
prop de casa. El safareig era un lloc també de 
socialització -fer safareig- on hom s’assabenta-
va del que passava al poble.

8. PLA DELS SOCS
Deixant per un moment l’itinerari principal, 
us podeu apropar fins al Pla dels Socs, el 
nom del qual té l’origen en l’ús que es feia 
d’aquest espai, que era el de guardar els 
troncs tallats de les arbredes. Posterior-
ment, durant les dècades dels setanta i 
vuitanta, aquest espai es va utilitzar com a 
abocador on es llençaven tot tipus de 
deixalles. Gràcies a la tasca desenvolupa-
da per l’Associació Amics de les Deveses, 
l’abocador es va cobrir i avui en dia és una 
molt important zona de lleure. No deixeu 
d’observar-hi les escultures d’Adam i Eva i 
la font del Paradís.

9. EL RIU TER I L’EMBARCA-
DOR
El riu Ter transcorre 208 quilòmetres per 
cinc comarques gironines fins a arribar al 
mar Mediterrani. Es tracta d’un típic riu 
mediterrani, amb crescudes a la primavera 
i la tardor. El riu Ter rep molts afluents, 
entre ells el altres tres rius de Girona, que 
hi acaben confluint dins de la ciutat.

10. AIGUAMOLLS DE SANTA 
EUGÈNIA
L’octubre de 2008 es va obrir al públic 
l’obra de recuperació de les zones 
humides al parc de les hortes de Santa 
Eugènia, en terrenys municipals inclosos 
dins l’àmbit natural de la Xarxa Natura 
2000, d’aproximadament una hectàrea de 
superfície. Gràcies a aquesta actuació, es 
va poder recuperar un espai natural que va 
ser dessecat antigament a causa de la 
conversió de les zones naturals en hortes. 
La zona d’aiguamolls consta de dues 
basses: l’espai on us trobeu, amb finalitats 
d’ús públic; i un segon situat uns metres 
més endavant, d’accés restringit a tasques 
de recerca per garantir la protecció de la 
flora i la fauna.

5. VIA VERDA DEL CARRILET
En aquest punt, la ruta coincideix amb la via 
verda del Carrilet. Aquest itinerari de ciclotu-
risme aprofita el traçat de l’antic tren de via 
estreta que unia Girona amb Olot (54 km), i 
continuava després fins a Sant Feliu de 
Guíxols (39,7 km). 
A més, en aquesta zona la via verda coincideix 
en recorregut amb la Ruta del Ter, que 
ressegueix el curs del riu des dels Pirineus fins 
al mar.

6. SAFAREIG DE LES DONES
En aquest ombrívol tram on se succeeixen 
plantacions de pollancres i plataners, es troba 
el Safareig de les Dones. Abans de la 
construcció dels pantans de Sau i Susqueda, 
en les grans avingudes del riu, l’aigua arribava 
fins al safareig i gràcies al sifó de desguàs que 
hi havia al centre, es podia accedir a l’aigua 
per rentar-hi la roba. El recinte estava tancat 
per un mur i, fins i tot, hi havia una zona 
porxada on les dones rentaven en dies de 
pluja o mal temps. 

7. AUTOPISTA AP-7
Les hortes de Santa Eugènia i les Deveses de 
Salt, configurades al llarg de l’eix fluvial del Ter, 
desenvolupen una funció vital com a corredors 
ecològics i ajuden a preservar la biodiversitat. 
Aquests espais naturals actuen com a refugi 
d’animals i plantes i permeten la circulació de 
les espècies, en un entorn altament humanit-
zat on, a més de les trames urbanes de Girona 
i Salt, es localitzen grans infraestructures de 
transport com l’autopista AP-7.
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Riu Ter i embarcador

App Natura Local


