
 

 
 

  

 

  



 

 
 

  

 

 

Dificultat fàcil  

Tipologia circular  

Sentit horari  

Durada 60 min  

Longitud 3, 50 km  

Desnivell 10 m  

Senyalització Sense senyalització  

 

Elements d’interès 

Aquest itinerari ressegueix el curs del riu Daró, un 
curs fluvial mediterrani que neix a Les Gavarres. El 
riu és de cabal intermitent, però allotja sempre una 
gran riquesa d’espècies animals i vegetals.  

La Bisbal ha viscut sempre lligada al riu des que s’hi 
van establir els primers assentaments romans. 
Gaudirem de vistes dels petits pobles que envolten 
La Bisbal.  

 

Descripció de la ruta 

Caminem per la vora del riu fins que el corriol gira a 
la dreta per desembocar al carrer Puig d’en Vidal. 
Agafem aquest carrer cap a l’esquerra i arribem a la 
carretera. Anem cap a l’esquerra per la carretera uns 
50 metres. Anem amb compte amb el trànsit. Abans 
d’arribar al pont, travessarem la carretera i baixarem 
a la llera del riu un altre cop. Seguirem cap al sud, en 

direcció a la font de l’Arbre. A l’alçada de la zona de 
pícnic de la font de l’arbre, però sense travessar el 
riu, continuarem per la pista ampla que ressegueix el 
riu pel mateix costat. Quan arribem al primer trencant 
a la dreta, l’agafarem, deixant de seguir les marques 
de la xarxa de cicloturisme i del sender PR. 
Continuem recte per aquesta pista fins que arribem a 
la nau de l’empresa Àngel Mir. Entre les naus 
d’aquesta empresa arribarem a la carretera GI664 i 
girarem a la dreta, cap a La Bisbal, pel carril bici. 
Seguirem tot recte fins a la rotonda, la travessarem i 
continuarem recte fins al carrer del Rec del Molí, 
girarem a la dreta pel carrer Blanquers fins a arribar 
al carrer del Pont i girarem a l'esquerra fins a arribar 
al Pont Vell, el nostre punt de sortida.  

 

Riu Daró amb La Bisbal de fons. 

 

Font www.naturalocal.net 

Punt de sortida  

Carrer del Pont, al costat del riu, sota l’indicador verd 
del sender PR C103 cap al Puig d’Arques. 

http://www.naturalocal.net/


 

 
 

  

 

 


