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Ruta 5 : De Briolf i Guixeres

     ITINERARI: Casa dels enginyers - Briolf - Sant Miquel Sesvinyes - L'Estany - Pla de Martís - Casa dels enginyers

|  14

Durada: 3h 30min

Distància: 46,77 kmkm

Desnivell: +830 m

Dificultat: 

Sortida: Casa dels enginyers, Esponellà

Circuit per a veritables fans de la BTT, pel 
quilometratge i la duresa d’alguns trams. Això 
es compensa amb paratges d’una gran 
bellesa i baixades tècniques per indrets 
inhòspits. 
Gairebé a la meitat de la ruta ens trobem 
amb el Castell i el Molí de Roca envoltats 
d’un paisatge incomparable. 

Descripció:

Punts d’interès: 
Una ruta ideal pels més aventurers

Coordenades: 42.183642 | 2.779207

CASA DELS ENGINYERS: coneguda també com 
a casa del Pantà: evoca l'època de la construcció, 
a principis del s. XX, de les petites centrals 
hidroelèctriques de la conca del Fluvià.

ESGLÉSIA DE BRIOLF: l'antic poble de Briolf, 
esmentat per primer cop l’any 977,  actualment 
abandonat, conserva dos elements importants. 
D'una banda, l'església romànica, d'una sola nau 
amb absis semicircular. De l'altra, la torre veïna 
fortificada, possiblement posterior a l'església, 
de planta quadrada i arc de mig punt central.

ERMITA DE SANTA MARIA DE LORETO: consta 
que l’ermita va ser construïda als primers anys 
del segle XX en una elevació rocosa damunt el 
curs del riu Ser, davant del castell de Roca i la 
gorga del Diable. Va ser promoguda per la 
devoció popular a la Verge de Loreto. 

CASTELL I MOLÍ DE ROCA: datat des del s.XIII. 
Més enllà hi ha l'antic molí. Just al seu costat, el 
salt de la resclosa, que li facilitava l'aigua. Propie-
tat privada. No visitable.

ERMITA DE SANT MIQUEL SESVINYES: construcció 
d'una sola nau, coberta amb volta apuntada amb absis 
semicircular. La pedra que es va fer servir és de tipus 
sorrenc i molt variada de dimensions. Tot el conjunt fa 
pensar en una construcció típicament rural. Fins i tot el 
campanar d'espadanya acabat amb un teuladí és un 
clar exemple de rusticitat.

ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE PORQUERES: és 
una església romànica situada al municipi de      
Porqueres. Va ser reconstruïda cap a final del segle XII 
i consagrada el dia 5 d'abril de l'any 1182.

ESTANY DE BANYOLES: és l’origen i el principal signe 
d’identitat de la ciutat de Banyoles. Juntament amb la 
seva conca lacustre és considerat el conjunt càrstic 
més extens de la península ibèrica i un espai únic d’un 
gran valor geològic, ecològic, paisatgístic i cultural.

PONT DE MARTÍS: no es tenen notícies concretes 
sobre aquest element. El pont es troba al costat de la 
creu de Martís que va ser col·locada a l’època medie-
val, per tant, el camí pel pla de Martís ja hauria existit 
com a mínim en aquest moment. 

Molt difícil

Zona de pícnic de La Draga


