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

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. Indica les 4 poblacions més properes en
cada direcció, de la més propera a la menys propera i
està indicat en temps (com a màxim a 6 hores).
Si en les diferents banderoles d’un mateix pal
hi apareix la mateixa població indicada diverses
vegades, cal fixar-se en la indicació que hi ha just
a sota. Si no hi ha cap indicació sota el topònim
significa que es tracta del camí més curt per arribar
a aquella població.
Si apareix una indicació tipus: “Per.....” significa que es trac
ta d’una alternativa més llarga per arribar al mateix indret.
Cada pal disposa d’una plaqueta que indica
el topònim del lloc on està situat, l’altitud i les
coordenades UTM.
Trobareu cartelleres informatives amb el mapa de la xarxa de
senders de la comarca a cadascuna de les poblacions.

+INFO:
www.itinerannia.net
www.turismegarrotxa.com

ARGELAGUERMARE DE DÉU
DEL GUILAR
Fàcil

2h. 30min.

ARGELAGUERMARE DE DÉU
DEL GUILAR

Aparquem al costat de l’Ajuntament d’Argelaguer i
el pavelló, on trobarem la cartellera i el pal indicador
G179 Argelaguer.

XARXA ITINERÀNNIA
RUTA PROPOSADA
CARRETERA
RIU
SERVEIS TURÍSTICS
(Consultar web)
SENYALITZACIÓ VERTICAL
NUSOS DE LA XARXA

G179 Argelaguer

FITXA TÈCNICA

G52 Mare de Déu
del Guilar

Temps: 2h 30 min
Distància en kms: 6,20 kms
Alçada màxima: 310 m
Alçada mínima: 161 m
Dificultat: Fàcil
DESNIVELL ACUMULAT

En pujada: 165 m
En baixada: 165 m

Alçada (m)

Editorial Alpina

L’ermita de la Mare de Déu del Guilar va ser fundada pel cavaller
Simó de Balbs el 1334 com a capella del castell d’aquest nom.
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El dia 1 de maig s’hi celebra un aplec amb benedicció d’ofrenes,
arrossada i ball.
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Anirem en direcció al carrer Major i, passat el pont,
girem a la dreta, agafem el caminet i creuem el rierol
per la passera. Quan hem passat la passera, girem a
l’esquerra seguint el camí que va vora riu. Aleshores
agafem un camí flanquejat per murs de pedra a
banda i banda fins a arribar a la pista asfaltada, on
girem a la dreta, i seguirem aquesta pista asfaltada
fins que a l’ esquerra veiem un transformador. Abans
d’arribar-hi girem a l’esquerra i ens posem per dins
el reg, que porta molt poca aigua: el camí segueix
a estones per dins del reg i altres per la vora. Al final
del rierol girem a l’esquerra i seguim el corriol que
va per la vora del riu. Al cap d’uns metres el corriol
es fa més ample, i en una bifurcació seguim sempre
pel corriol que va més proper al riu. L’anirem seguint
fins que arribem al pont on hi ha la pista asfaltada,
el creuarem i ens començarem a enfilar per la pista
que va pujant decididament. El tram per la pista és
d’una mica més d’un quilòmetre, fins que a la dreta
trobem un corriol estret que va pujant durant uns
10-15 minuts. Al final del corriol arribem a una pista
on trobem el senyal G52 Mare de Déu del Guilar,
i nosaltres girem a l’esquerra deixant el camí marcat
per Itinerànnia: al cap d’un parell de minuts ja veiem
l’església.
La tornada és pel mateix camí: tornem enrere fins
a l’encreuament G52, que seguirem en direcció a
Argelaguer, i agafem el corriol a la dreta que baixa
durant uns 10 minuts fins que trobem la pista, i anem
cap a l’esquerra. Baixarem la pista fins al final de tot,
creuarem el pont i girarem a l’esquerra seguint el
camí de vora riu. El corriol es fa més estret i tomba
una mica cap a l’esquerra, seguint vora riu fins a girar
a la dreta pel petit reg que porta molt poca aigua
i que anem seguint fins a arribar al transformador,
on tombem a la dreta pels murs de pedra. Seguim
el camí que va vora riu fins a la passera, girem a
l’esquerra, agafem el caminet i creuem l’altre pont
fins al carrer Major, on girem a l’esquerre fins a arribar
a l’ajuntament, on hem començat la ruta.

