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LA XARXA DE SENDERS ITINERÀNNIA
Itinerannia és una xarxa de senders de 2.500 kms
entre les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l’Alt
Empordà.
Una xarxa de senders, és com un mapa de
carreteres, però pedestre, que permet anar de
qualsevol punt a qualsevol altre.
S’han recuperat antics camins històrics entre els
pobles, per poder arribar a qualsevol petit indret.
Aquesta xarxa permet fer múltiples excursions, en
funció del temps que s’hi vulgui dedicar, el grau
de dificultat, els interesos naturals, arquitectònics i
culturals... Aquesta ruta que us proposem és només
una mostra de tot el que podeu arribar a descobrir
caminant per la xarxa Itinerannia, sigui al Ripollès, a
la Garrotxa o a l’Alt Empordà!

01
MAIÀ DE
MONTCAL

Garrotxa

LA SENYALITZACIÓ
Tots els senders que formen part de la xarxa
Itinerànnia estan marcats amb senyalització
horitzontal (pintada en el camí) de color groc.

+INFO:
www.itinerannia.net
www.turismegarrotxa.com
Les marques se situen, aproximadament cada 300
metres i es pinten amb pintura sobre escorces
d’arbre, pedres o aprofitant algun altre suport que
ja estigui implementat a la zona.
La senyalització vertical, es troba en els
encreuaments de camins. La senyalització de la
xarxa bàsica (banderoles amb punta vermella)
indica les 4 poblacions més properes en cada
direcció i està indicat en temps. Les banderoles
dels itineraris dels municipis, com el que teniu a les
mans, tenen la punta verda i us indiquen el nom i la
direcció de l’itinerari.
Cada pal disposa d’una plaqueta que indica
el topònim del lloc on està situat, l’altitud, les
coordenades UTM.

Trobareu cartelleres informatives amb el mapa de la xarxa de
senders de la comarca a cadascuna de les poblacions.

EL BALCÓ
DE LA GARROTXA
Fàcil

Ajuntament de Maià de Montcal
www.maia.cat

2h 25min

9,2kms

EL BALCÓ
DE LA GARROTXA

Sortim del pal G158 Maià de Montcal i anem en direcció
a Santa Magdalena de Jonqueres. Travessem per dins el
poble fins que les marques grogues de la Xarxa de Senders
Itinerànnia ens fan girar a la dreta. Sortim de Maià de
Montcal per un camí fressat que ens porta a una pista. La
seguim fins que arribem al pal G109 Santa Llúcia. Aquí
girem a la dreta i agafem una pista asfaltada. La seguim
fins que les marques grogues ens fan girar a l’esquerra i
ens incorporem a una pista de terra.
Anem per la pista de terra fins que trobem el pal MM1
Boscos de Santa Magdalena. Girem a la dreta i
continuem per una pista forestal fins que trobem el pal
MM2 Carretera de Santa Magdalena. Aquí agafem la
direcció de Santa Magdalena de Jonqueres i amb pocs
minuts arribem a l’església.
Un cop visitada, reculem fins al pal MM2 i agafem la
direcció de Maià de Montcal (pels camps de Can Janassa).
Seguim per una pista de terra fins a arribar a Can Farigola,
on girem a la dreta i continuem per una pista menys

FITXA TÈCNICA

fressada que passa enmig de camps. Anem seguint les

Temps: 2h 25min
Distància en kms: 9,2kms
Alçada màxima: 324m
Alçada mínima: 188m
Dificultat: Fàcil

marques grogues fins que trobem el pal MM3 Camps de
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En pujada: 154m
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Can Janassa. Aquí girem a la dreta i continuem per una
pista fins que arribem a la carretera asfaltada que va a Maià
de Montcal. Girem a la dreta i fem uns metres d’asfalt fins
que les marques grogues ens fan girar a l’esquerra per una
pista de terra.
Passem pel darrere del camp de futbol i de la piscina
municipal fins que tornem a trobar una carretera asfaltada.
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Des de Santa Magdalena de Jonqueres us esperen unes vistes
esplèndides, en dies clars podreu veure fins i tot el mar.
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Aquí girem a la dreta i al cap de pocs metres tornem a ser
al punt inicial de sortida.

