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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.

LA PUJADA DE
SANTA MAGDALENA
DE MONTPALAU
Fàcil

1h. 30min.

LA PUJADA DE
SANTA MAGDALENA
DE MONTPALAU

Sortim del poble de Sant Jaume per la carretera del
Molí, fins a girar i creuar el riu per la passera. Seguim
per la pista fins que trobem una bifurcació, el pal G177
carretera del Molí, i girarem a la dreta en la direcció
que ens indica l’itinerari cap a l’església de Montpalau.
Seguim per aquesta pista i, quan estem a punt d’arribar
a la pista asfaltada, girarem cap a la dreta i creuarem
el prat, al final del qual tombarem a la dreta de nou
per la pista. Seguim la pista, que en alguns trams
puja de forma decidida, i, després d’una gran corba,
enfilem la recta amb un pendent pronunciat. A dalt ja
veiem la paret de l’església: era la capella del castell de
Montpalau, feta construir per Arnau de Sales a principis
del segle XIII Pocs anys després de la mort d’Arnau de
Sales, la seva vídua Alamanda va donar diversos béns
al temple. La capella ser consagrada l’octubre de l’any
1228 pel bisbe Guillem de Girona, moment en què es
va posar sota la protecció de la seu gironina. A partir del
segle XIV apareix com a capella dependent de Santa
Maria d’Argelaguer. Al costat hi trobem les ruïnes del
castell de Montpalau . Inicialment el castell depengué
del de Sales; el 1216 els seus senyors el cediren, amb
Argelaguer, a la família Montpalau, que a principis del s.
XV passà a residir a Argelaguer.

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

G177 Ctra. del Molí

FITXA TÈCNICA

G178 Ctra.
de la Miana

Temps: 1h 30 min
Distància en kms: 4 kms
Alçada màxima: 336 m
Alçada mínima: 188 m
Dificultat: Fàcil
DESNIVELL ACUMULAT

En pujada: 192 m
En baixada: 192 m
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Una ruta fàcil per tota la família que ens portarà a conèixer l’antiga
fortalesa dels Montpalau.
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Des del cobert de davant de l’església podem gaudir
d’unes vistes panoràmiques de l’Alta Garrotxa. La
tornada cap a Sant Jaume, la fem per un corriol que
queda davant nostre, deixa l’església al darrere i
passa pel costat de les restes de la torre del castell de
Montpalau. Anem descendint pel corriol que s’endinsa
en un bosc d’alzina i que en alguns trams baixa de
forma abrupta. Trobarem un dipòsit i en aquest punt
el camí gira a l’esquerra; seguidament trobem una
altra bifurcació on tornem a anar a l’esquerra fins que
s’acaba el corriol, i accedim a la pista asfaltada que puja
a la Miana. En aquest punt trobem l’encreuament G178
carretera de la Miana, i agafem la direcció de Sant
Jaume de Llierca, cap a la dreta.
Anem baixant per aquesta pista fins que trobem la font
Pudosa i creuem la passera. Ara la pista voreja uns horts
i una antiga bòbila, i entrem a Sant Jaume pel carrer
de la Indústria, al final del qual hi ha el carrer principal,
punt on hem iniciat el trajecte.

