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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.

EL MIRADOR DE
LA VALL D’EN BAS
I LA GARROTXA
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

SALT DE SALLENT I
SANTA MAGDALENA
Mitjana
/ Alta

4h. 25min.

EL MIRADOR DE
LA VALL D’EN BAS
I LA GARROTXA

L’inici de la ruta és al pla d’en Xurri, a l’àrea de pícnic, a 3 km de
Sant Privat, on trobaren lloc per aparcar el nostre vehicle. Veurem
un pal vertical d’Itinerànnia G58 pla d’en Xurri, que seguirem
en la direcció que indica: Joanetes. A partir d’aquest moment,
les marques grogues ens aniran marcant el camí i ens haurem
de fixar en les indicacions dels pals verticals d’Itinerànnia. El camí
segueix paral·lel a una torrentera, puja decididament durant una
bona estona i creua en diferents ocasions la torrentera, fins que
desemboca en una pista, a fora del bosc. Trobem l’indicador G56
Restobles.

SALT DE SALLENT I
SANTA MAGDALENA

Seguirem Itinerànnia cap a la dreta- en la direcció que indica
Vallfogona- per arribar al salt del Sallent.
Anem per la pista fins a trobar un pal indicador de color verd fosc
que ens guia cap al salt del Sallent. En aquest punt deixarem les
marques grogues i baixarem cap a la dreta. Després de creuar
un bosquetó, arribem al rierol que alimenta el salt del Sallent.
Atenció: no us acosteu al marge perquè rellisca molt.
Per continuar, i seguir en direcció a Santa Magdalena, refem el
nostre camí, primer per accedir a la pista on recuperem el camí
marcat per Itinerànnia i llavors per anar cap a la esquerra, fins a
retrobar l’indicador G56. Ara seguirem en la direcció que indica
Joanetes. Seguim aquesta pista durant una llarga estona, fins
a arribar a l’encreuament G61 Santa Magdalena del Mont.
Aquest és el punt on surt el camí que agafem de baixada, però,
abans de començar a baixar, seguim recte per acostar-nos a
l’ermita de Santa Magdalena. Aviat sortim del bosc i, després de
creuar els prats, accedim a l’edifici de l’ermita – refugi Emili Triadú.

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

A la part de darrere de l’ermita, i baixant fins al caire del prat on
hi ha la torre elèctrica, podem acostar-nos a un mirador amb
una panoràmica molt àmplia, que permet divisar bona part dels
pirineus gironins, des del sector Puigmal/ Núria a l’esquerra, i
el cordal del Comabona i el massís del Canigó que presideix
l’horitzó. Al davant nostre, i de colors més foscos, les muntanyes
de l’Alta Garrotxa i la característica piràmide rocosa del Bassegoda.
Enmig, la vall d’Olot, amb la ciutat que ha ocupat tota la plana i,
més propera, la vall d’en Bas. Davant de la muntanya de Sant Julià
del Mont, de colors rogencs, s’escampa el suau pendent de Batet,
i, a la dreta destaca el con volcànic del volcà del Croscat.

FITXA TÈCNICA
Temps: 4h 25 min
Distància en kms: 10,7 kms
Alçada màxima: 1.280 m
Alçada mínima: 617 m
Dificultat: Mitjana / Alta

G72 Les Preses

DESNIVELL ACUMULAT

Per continuar la ruta, retornem fins a l’encreuament G61, on agafem
el camí de la dreta cap a Sant Privat d’en Bas. Ara iniciem un tram de
decidida baixada, per la fageda; compte amb les relliscadesperquè
el terreny és molt argilós. El camí serpenteja mentre perd altura
ràpidament i ens ajudem de les marques per seguir-ne la traça.
Això ens permetrà accedir a l’ermita de les Olletes.

En pujada: 712 m
En baixada: 712 m
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Aquesta és una ruta energètica, ja que supera un bon desnivell en
poca distància, però en canvi, permet gaudir de dos indrets molt
singulars: d’impressionant Salt del Sallent, visible després de dies
de pluja, i l’ermita de Santa Magdalena, ubicada en un ressalt a
700 metres per sobre la vall, que és un mirador excepcional de la
comarca de la Garrotxa i bona part dels Pirineus gironins.

La ruta ressegueix el vessant de la muntanya a la dreta de l’ermita,
ajudant-nos altre cop amb les marques grogues. Aviat trobarem
un nou creuament G60 la baga de les Olletes, on girem avall
cap a la esquerra, en direcció a Sant Privat d’en Bas. El camí torna
a baixar decididament, quasi perpendicular al pendent durant
una bona estona més, fins que arriba al darrere de l’edifici de
Can Turó. Creuarem per la terrassa, i per sota l’arcada accedirem
a l’aparcament. Al final d’aquest aparcament, seguim a la dreta
la pista que hi accedeix, anem baixant fent un gir a l’esquerra i
arribem a l’àrea de Can Xurri, el punt on hem començat la ruta.

