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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.

+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.

SANT PERE
SACOSTA
Mitjana

3h. 35min.

SANT PERE
SACOSTA

Sortim del pal G156 les Planes d’Hostoles i agafem la direcció de
Sant Feliu de Pallerols (per Sant Pere Sacosta) (4h 20min). Pugem per
l’avinguda de Narcís Arnau fins que les marques grogues de la Xarxa
de Senders Itinerànnia ens fan trencar a l’esquerra cap a la rambla de
Dolors Moreno. Continuem pel centre del poble fins que trobem el
pal G157 Les Planes d’Hostoles- Font de la Bomba.
Aquí agafem la direcció de Pere Sacosta (pels Camps) (1h 25min).
Caminem per dins del poble i passem per la font de la Vedruna i la plaça
del Doctor Tomàs Franc. Seguim recte fins que sortim del poble i agafem
una carretera asfaltada que ens porta en direcció a Sant Feliu de Pallerols.
Passem pel davant de l’ermita de l’Àngel i continuem per la pista asfaltada
fins que les marques grogues la deixen per endinsar-se al bosc.
Agafem un corriol que passa per un bosc d’alzines i roures. En algun
moment que el bosc s’aclareix, es poden veure unes magnífiques
vistes de la vall d’Hostoles, el Pirineu i la zona del Puigsacalm.
Anem pujant sempre seguint les marques grogues fins que arribem a uns
prats. Els creuem i passem per davant de la casa abandonada dels Camps.

FITXA TÈCNICA

Un cop passada la casa, trobem el pal G154 Plans dels Camps. Aquí
agafem la direcció de Sant Pere Sacosta (5 min). Anem pujant per una
vella pista forestal fins que les marques grogues la deixen per girar a
l’esquerra i entrar en un alzinar espès, on de seguida apareix l’església
de Sant Pere Sacosta al davant nostre.

Temps: 3h 35min
Distància en kms: 8,7 kms
Alçada màxima: 814m
Alçada mínima: 348m
Dificultat: Mitjana

El document més antic que ens parla d’aquesta parròquia és de l’any
1207, i ens informa que era la parròquia de la zona de la Costa, on tots
els masos eren remences. Els terratrèmols de 1427-1428 provocaren
una gran mortaldat i destruïren moltes cases i edificacions; perjudicaren
també l’església de Sant Pere, que pràcticament quedà inservible per al
culte, de tal manera que al costat fou preparada una capella de fusta per
poder practicar els oficis religiosos. Com que la pesta havia causat grans
estralls entre els parroquians i hi havia poca gent, la reconstrucció fou
molt lenta i parcial. Les modificacions més tardanes van ser les noves
campanes (1604), la capella del Roser (1683) i la porta nova (1762). A
finals del segle XIX, encara s’hi deia missa i s’hi podia observar la pica de
batejar, el retaule de l’altar major, que corresponia a una pintura d’un
gòtic alemany, i un quadre central que representava sant Pere. L’any 1987
va ser millorada i consolidada per un grup de les Planes d’Hostoles.

DESNIVELL ACUMULAT

En pujada: 604 m
En baixada: 583 m

G157 Les Planes
d’Hostoles Font de la Bomba

G154 Plans
dels Camps

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

Editorial Alpina

Al cap d’una estona d’haver deixat el pal d’Itinerànnia, passem per les
ruïnes del mas Arús. Deixem la zona de prats i entrem a dins del bosc.
Anem baixant per la pista fins que les marques grogues ens fan girar
a l’esquerra per entrar al poble per un bonic corriol que passa per una
zona anomenada les Vinyes, lloc on segur que fa molts anys hi devia
haver aquest conreu.
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Un cop visitada l’església, reculem fins al pal G154 i agafem la
direcció de les Planes d’Hostoles (per mas Arús), (1h 25min). Aquí el
camí transcorre per una vella pista forestal fins ben bé arribar a les
envistes de les Planes d’Hostoles.

La parròquia de Sant Pere Sacosta té el privilegi d’haver estat un dels
nuclis habitats més antics i remots de la Vall d’Hostoles. Situada a
la vessant de la Serra del Puig del Moro, a la cinglera nord del Far i a
sota del Coll de Condreu. Gaudireu d’unes bones vistes del Pirineu.

582

350
0

1

2

3

4

5

Distància (km)

6

7

8

A mesura que ens acostem al poble, veiem una bonica panoràmica
de l’entorn. Seguim endavant fins que trobem les primeres cases i de
seguida agafem un carrer que ens porta un altre cop cap al pal G157
Les Planes d’Hostoles- Font de la Bomba. A partir d’aquí només
cal desfer el camí d’anada fins a arribar al pal G156.

