
 

Volcà Banya del Boc, Vall del Llémena 
 
 
País / Comarca :  Catalunya / Gironès Ascensió acum. : 330 m. 

Zona :  Vall del Llémena Descens acum. : 330 m. 
Itinerari :  Circular  Altura Mínima : 167 m. 
Època :  Tot l’any.  Altura màxima : 449 m. 

Durada :  3:00 hores  Alçada sortida : 192 m. 
Distancia :  9’300 Km.  Alçada d’arribada : 192 m. 

 
 
 
Introducció: 
 
Passejada per la Vall del Llémena, visitant el Volcà Banya del Boc. 
 
Aproximació: 
 
Llorà, KM.13 GI-531 de Girona a Les Planes per  Sant Gregori. 
 
Ruta: 
 
Llorà (0:00 , 192 m) – Ermita de Sant Medir (0:20 , 208 m) – Pla de sant Joan 
(0:40 , 253 m) -  Crater Volcà Banya del Boc (02:20 , 388 m) – Cal Bolet (1:40 , 
326 m) – Collet de l’Escaleta (2:00 , 446 m) – Llorà (3:00 , 192 m). 
 
Descripció del recorregut: 
 
La ruta transcorre per camins i pistes de la Vall del Llémena. 
Sortirem de l’urbanització de Llorà, agafem el carrer que baixa cap a la riera, 
trobem el camí ral a Girona, nosaltres anem cap a la dreta, passem al costat de 
Cab Gepic, seguim per la pista, un rètol recta cap al Pla de Sant Joan per la 
Pellonera, agafarem aquesta ruta, però abans en desviem a l’esquerra per visitar 
l’ermita de Sant Medir., reculem i agafem un altre cop la ruta que ens porta a La 
Pallonera, casa dintre el Clot de l’Omera, crater del volcà del mateix nom, seguim el 
camí ens puja al Pla de Sant Joan, travessem la carretera i anem en direcció nord 
per darrera de l’ermita de Sant Joan fins a trobar la pista a Bosquerós, desprès de 
Can Noguer, deixem una zona de gredes, a la propera cruïlla girem a la dreta, la 
pista ens portarà als camps del crater del Volcà Banya del Boc, a la nostra dreta 
Sant Roc, a l’esquerra els cingles de Rocafesa, al final el camí comença a baixar fins 
a trobat Cal Bolet, masia restaurada, al cap d’un metres un pista poc fressada a 
l’esquerra ens portarà fins el Collet de l’Escaleta, Si no volem pujar al collet seguim 
la pista asfaltada i ens portarà directament ne 20 minuts al punt de sortida, 
nosaltres per allargar la ruta pujarem al Collet de l’Escaleta per gaudir de la vista 
de la riera de Rocacorba a la vessant de Canet d’Adri, desprès anirem buscant 
camins i corriols per estalviar-nos passar al menys possible per la pista asfaltada 
fins a Llorà, final de la ruta. 
 



 
 
Recomanacions: 
 
No hi ha fonts, cal portar aigua. 
 
Mapes de la zona: 
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