
 

Indicacions per arribar a Can Portell, Sant Andreu del Terri 

 (Molts cops, els dispositius GPS només mencionen Cornellà del Terri; si 

és el teu cas, segueix les indicacions, ja que Sant Andreu del Terri és una 

pedania d’aquest municipi. Però no vivim a Cornellà. Per ser concrets, GI-

514, entre el kilòmetre 3 i el 4. O programa el teu dispositiu per a Plaça 

de la Vila, 5, Cornellà del Terri i aparcaràs davant de casa nostra. 

 Segueix l’AP-7 cap a Girona–França si arribes des de Barcelona o cap a 

Girona–Barcelona si arribes des de França. 

 Agafa la sortida 6 (on s’indica Banyoles, Olot, Girona-N). Situa’t a un carril 

que es dirigeixi cap a la màquina de pagament per Euro (llevat que, per 

suposat, vulguis pagar amb tarja de crèdit). 

 Immediatament després del peatge, continua pel carril situat més a 

l’esquerra i agafa la C-66, direcció Banyoles-Olot-Ripoll.   

 Continua per aquesta carretera durant uns 6 kilòmetres fins a la sortida 

Cornellà del Terri–Medinyà. Agafa aquesta sortida. A la rotonda, segueix 

en direcció a Medinyà. 

 Al creuament, gira a la dreta, de nou en direcció a Medinyà.  

 Ara estàs a la GI-514. 

 Després (!) del creuament comença a comptar revolts. Al cinquè revolt, 

segueix recte pel camí rural (no baixis cap a l’esquerra). 

Veure indicació Sant Andreu del Terri. 

 Segueix per aquest camí fins passar el ferroducte i gira immediatament 

cap a la dreta. Veuràs les indicacions de Can Portell a la casa antiga a la 

dreta. Per aparcar el cotxe, fixa’t en els cartells P Can Portell.  

 

Si us plau, estiguis ben atent i no aparquis a la propietat del nostre veí. 

Can Portell. Plaça de l’Església, 6 a Sant Andreu del Terri (GI-514, entre 

el km 3 i el km 4) 

0034-677587139 Mòbil (Debbie) 

0034-972594412 Fixe 


