Brunyola - Anglès: “Caminant entre avellaners”

12,4 km

43 min.

3 h 05 min.
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Iniciem el recorregut al Castell de Brunyola (1),
una antiga estructura militar del s. X que actualment
acull la seu de l’Ajuntament de Brunyola. Just
davant del castell podem aprofitar per fer un
esmorzar i agafar forces al restaurant que porta el
mateix nom. Durant la primera setmana del mes
d’octubre l’entorn del Castell s’omple de gent
celebrant la Fira de l’Avellana de Brunyola.
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Annexa al castell trobem també l’església de Sant
Fruitós de Brunyola (2), una església parroquial
coneguda des del 1098, però que per causes d’un
terratrèmol
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característiques de l’edifici primitiu.

Trobarem la primera senyal al mateix poble de
Brunyola, que ens indicarà la direcció a seguir cap a
Sant Martí Sapresa. El primer tram del recorregut fa
una lleugera baixada fins que trobarem una
banderola

de

seguiment

que

senyala

quatre

Des de Sant Pere Sestronques continuarem el camí

direccions. Seguim prenent la direcció cap al nucli

fins a Trullars, abans d’Anglès. En aquest cas el

de Sant Martí Sapresa (3), on hi arribarem

camí és principalment en un entorn forestal, fins que

recorrent un paisatge mediterrani de boscos, cultius

abans d’arribar al pla de Trullars (5) trobarem

d’avellaners i alternant algunes masies. Es tracta

alguns prats pasturats de gran bellesa.

d’un passeig molt tranquil d’uns quatre quilòmetres.
Passat el nucli de Sant Martí Sapresa, en un tram
on hem de caminar durant uns 500 metres per la
carretera d’Anglès a Santa Coloma de Farners,
podrem accedir a l’església parroquial de Sant Martí
Sapresa, datada del s. XI i també coneguda per
Sant Martí de les Esposes.

Per reprendre el camí seguirem les indicacions
verticals que hi ha a la carretera, sempre seguint les
marques blanques i blaves agafant la direcció cap a

Des del pla de Trullars el camí ens portarà fins a la

Sant Pere Sestronques. Durant aquest tros de

Via Verda d’Olot a Girona, just al costat del Ter, que

recorregut

ens conduirà fins a Anglès (7) i ens permetrà

caminarem

per

extensos

cultius

d’avellaners, els més importants de la zona.
Inicialment el camí és pavimentat fins que trobarem
una senyal vertical que ens farà trencar a mà
esquerra, tot agafant una nova pista forestal. Al cap
d’uns dos quilòmetres i mig arribarem a Sant Pere
Sestronques (4), una petita ermita restaurada
recentment i que, probablement, sigui preromànica i
del s. X.

observar abans del poble la Farga d’Anglès (6).

