Coneguem Catalunya

Excursió a les GORGUES DE SANT
ANIOL D’AGUJA (la Garrotxa)
Ara que ve el bon temps, us proposem una
excursió de dificultat mitjana per fer tranquil·lament durant un dia. No és que el recorregut sigui llarg, en quatre hores el pots fer
ben bé, el que és interessant de la nostra proposta és passar un dia i aturar-nos per gaudir
del paisatge i remullar-nos. Si fa calor, el nostre cos i la nostra ment ens ho agrairà.
La ruta que proposem surt de Sadernes i arriba al monestir
de Sant Aniol d’Aguja. Per arribar-hi, si ho fem des de
Barcelona, agafarem l’AP-7 direcció Girona fins la sortida 6
de Banyoles i seguirem la carretera direcció Besalú-Olot.
Deixarem enrere Besalú, Argelaguer, Sant Jaume de Llierca i
a Montagut de Fluvià, just abans de Castellfollit de la Roca,
deixarem la carretera principal i tirarem cap a Sadernes, un
petit nucli que conserva una església i un mas. La carretera
continua, deixa de ser asfaltada però no té pèrdua. Arribarem
a un punt amb una cadena on haurem de deixar el cotxe i
començarem la nostra excursió. El camí està molt ben senyalitzat i de tant en tant anirem trobant indicadors de “Sant
Aniol d’Aguja”.
Un cop agafem el camí, passant la cadena, hi ha una forta
baixada, però es camina per un camí ample i pedregós. Som
a la serra de Monars i aviat veurem unes carenes de roca ideals per a la pràctica de l’escalada. No és el nostre cas, almenys
en aquest moment, així que seguirem el camí que ens deixarà, a l’altre costat, el llit, a primera vista sec, del riu Llierca. Si
continuem caminant veurem que no és que el riu estigui sec
sinó que es filtra sota terra just abans que nosaltres arribem
a la primera gorga. Aquí podrem fer el primer descans. Hem
caminat uns 40 minuts i no està de més capbussar-nos en les
seves aigües una estoneta. Fins i tot, podem ascendir nadant
una mica riu amunt. Agafem energies i reprenem el camí per
la llera dreta que, a partir d’ara, bordejarà durant una estona
el riu. El camí es torna més estret i durant l’hora i mitja que
trigarem en arribar al monestir de Sant Aniol d’Aguja, el tra-

vessa diverses vegades. Pel camí trobarem una font amb
aigua potable, encara que, segons l’època, no raja gaire
aigua. També hi ha un refugi dins l’església, però si l’època ho
permet la millor opció és demanar permís per poder fer
acampada lliure.

Les últimes forces…
Des d’aquí podríem desfer el camí i tornar al cotxe, però per
aquells que encara conservin una mica de forces, us recomanem caminar només una mica més. I és que al cap de 15
minuts arribarem a una de les gorgues més espectaculars,
amb cascada inclosa. Per baixar, el camí és un pèl més dificultós, no està marcat, així que és una mica “camp a través”.
Val la pena banyar-se, tot i que en ple estiu la temperatura
de l’aigua és d’11 o 12 graus.
Ara ja podem fer la tornada, el camí ens serà més familiar i
podrem gaudir del paisatge. ■
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