CAT

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.

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

CIRCUIT DELS
VOLCANS, LAVES
I ANTICS LLACS
Fàcil

2h. 55min.

CIRCUIT DELS
VOLCANS, LAVES
I ANTICS LLACS

Comencem la ruta a l’aparcament del Parc Nou d’Olot.
Seguim l’avinguda de Santa Coloma en direcció al centre
d’Olot. Just abans de creuar el pont, girarem a l’esquerre per
un petit sender que segueix vora riu. Arribem a les fonts de
Sant Roc, on agafarem la via verda del Carrilet en direcció a les
Preses, que anem seguint: trobem l’antic baixador de Codella
i l’accés al parc de Pedra Tosca.
Tot seguit creuem una carretera local per endinsar-nos en la
vall d’en Bas, seguint encara el traçat de la via verda. Aquesta
gran plana havia estat un llac que es va omplir amb l’erosió
dels sediments provinents de les muntanyes dels voltants. És
per això que la fertilitat dels sòls de la vall és molt alta, gràcies,
també, a la proximitat a la superfície de la l’aigua freàtica.
Prop de les Preses hem de creuar una carretera local: trobem
l’encreuament G185 refugi antiaeri i seguim en direcció
a les Preses (centre). Agafarem el segon encreuament a
l’esquerra i creuarem la carretera.

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

Al carrer Marboleny trobem l’encreuament G72 les Preses
i seguim la direcció d’Olot pel Racó: ens dirigirem cap a la
piscina municipal pel carrer de Josep Tarradellas.
Just després del pont de la piscina, girem a l’esquerra per
començar a pujar cap al volcà del Racó, per un camí que
transcorre en bona part per una roureda amb boix, fins a
arribar al cràter del volcà del Racó. Aquest volcà es va formar
per una explosió que va rebentar el braç de la muntanya.
Posteriorment es va formar un con volcànic, que coincideix
amb el vessant per on baixarem.

FITXA TÈCNICA
Temps: 2h 55min
Distància en kms: 9,76 kms
Alçada màxima: 614m
Alçada mínima: 438m
Dificultat: Fàcil

G185 - Refugi
antiaeri

DESNIVELL ACUMULAT

G72 Les Preses

En pujada: 197 m
En baixada: 195 m

Al veïnat de Pocafarina, passada una zona verda, hem d’agafar
un carrer a la dreta. Ara ja estem caminant per sobre del
corrent de lava, a la zona del bosc de Tosca, per un camí entre
murs de pedra volcànica construïts amb la tècnica de la pedra
seca.

Alçada (m)

Editorial Alpina
615

L’arribada del corrent de lava del volcà Croscat ara fa uns 11.000
anys, va alterar el paisatge d’aquest indret i els seus efectes es van
estendre no només per una àrea força amplia sinó que arriben fins
a la nostra època.
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A partir d’aquí el camí inicia un descens pronunciat, durant
el qual hem d’anar seguint recte ignorant les bifurcacions.
Trobem l’encreuament G143 volcà del Racó i seguim la
direcció a Olot 1h 30 min.

Al final, seguim la pista asfaltada cap a l’esquerra i després ens
desviem a la dreta per una pista fins a arribar a la Moixina,
on l’aigua que circula per sota el corrent de lava del Croscat i
aflora a la superfície en forma de deus, entre turonets rocosos
amb roures pènols.
Continuem a l’esquerra per una pista asfaltada fins a arribar
a una rotonda. Creuem la carretera i seguim per una pista
mig asfaltada. Al final, girem a la dreta per arribar al Casal dels
Volcans i, creuant el parc, arribem una altra vegada al punt
d’inici de la nostra ruta.

