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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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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.

PER L’ALTIPLÀ
DEL COLLSACABRA
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

SEGUINT L’EMPEDRAT DEL
CAMÍ RAL ENTRE VIC I OLOT
Mitjana

4h.

PER L’ALTIPLÀ
DEL COLLSACABRA

El punt d’inici de la ruta és a l’aparcament de l’entrada dels
Hostalets d’en Bas.
Al final del carrer Teixeda, girem a l’esquerra: les marques de
color groc ens indicaran la ruta i ens haurem d’anar fixant en
els pals verticals per anar seguint la direcció correcta. Al cap de
100 metres trobem el pal d’Itinerànnia G65 Hostalets d’en Bas:
anem en direcció a Joanetes (pel Grau), tot seguint la carretera
asfaltada. Ignorem el trencant del camí de Sant Jaume cap a
Cantonigrós-Vic, i el de la masia El Bertran. Creuem el rierol i de
seguida trencarem a la dreta i passarem pel costat d’un camp, tot
seguint les marques. Arribem al molí Vell on ja trobem el primer
rètol informatiu del camí ral, important via de comunicació entre
les poblacions d’Olot i Vic.

SEGUINT L’EMPEDRAT DEL
CAMÍ RAL ENTRE VIC I OLOT

Al peu de la muntanya, girem cap a la dreta per un camí que
guanya altura de manera decidida. A partir del pixador dels
Matxos començarem a veure les restes de l’empedrat. Un cop
a la font de les Marrades, entrarem a dins la fageda, on el camí
s’ha pogut conservar en molt bon estat. A partir de la font, el
camí supera la part més dreta del vessant mitjançant unes zigazagues monumentals, les marrades, que es recolzen en uns murs
de pedra molt ben aparellades.

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

Trobarem un indicador que ens porta a la mina dels Bandolers:
podem anar a veure l’amagatall (10 minuts, anar i tornar) preferit
dels bandolers que assaltaven els usuaris del camí ral. Deixant
les marques grogues per un corriol molt estret, veurem que des
d’allà es dominava el trànsit pel camí ral; tornem pel mateix camí.

FITXA TÈCNICA

Tornem a seguir les marques grogues i, acabada la pujada,
arribem a la plataforma del Collsacabra pel costat de l’antic
hostal del Grau. Passem un portell de fusta, flanquegem un prat,
trobem un altre portell, creuem una pista i baixem pel camí de
davant nostre, que ens portarà fins al pal G68 hostal del Grau.
Aquí girem a l’esquerra en direcció a Sant Feliu de Pallerols i
seguim per un altre tram on es conserven restes de l’empedrat
per arribar fins a l’Hostalot. Al final, creuem el torrent del Grau pel
pont de l’Hostalot. Arribarem a la carretera asfaltada on trobarem
un plafó informatiu que explica la història de l’Hostalot.

Temps: 4h
Distància en kms: 11,3 kms
Alçada màxima: 951m
Alçada mínima: 488m
Dificultat: Mitjana
DESNIVELL ACUMULAT

En pujada: 545 m
En baixada: 545 m
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Aquesta ruta segueix una part del camí ral entre Vic i Olot, una
via medieval que uneix aquestes dos ciutats i que sembla que fou
acondicionada amb la finalitat de proveir de fusta a la ciutat de
Barcelona on s’estava construint l’armada naval del rei.
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Ara tornarem a desfer el camí fins al pal G68, on girarem a
l’esquerra en direcció Hostalets d’en Bas (per Falgars). Passarem
per una frondosa fageda fins que arribem a una zona de pastures
amb alguns imponents roures. Després arribarem a una pista
asfaltada que ens portarà cap a Falgars d’en Bas, on trobarem
el pal G66 pla de Falgars, on seguirem la indicació Hostalets
d’en Bas 1h, un camí que ens menarà primer a través d’una
pista formigonada i després per un corriol que baixa de forma
decidida cap als Hostalets d’en Bas.
En aquest tram de baixada caldrà estar atent seguint sempre les
marques grogues d’Itinerànnia fins a arribar, una altra vegada, als
Hostalets d’en Bas.

