CAT

LA XARXA DE SENDERS ITINERANNIA
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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VALL DE RIBES

LA SENYALITZACIÓ
Tots els senders que formen part de la xarxa Itinerànnia
estan marcats amb senyalització horitzontal (pintada
en el camí) de color groc.

MARCA DE
SEGUIMENT
(3 x 10 cm)

GIRAR A LA DRETA
O A L’ESQUERRA

CAMÍ ERRONI

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.

Trobareu cartelleres informatives amb el mapa de la xarxa de senders
de la comarca a cadascuna de les poblacions”.

+INFO:
www.itinerannia.net
www.vallderibes.cat
www.elripolles.com
#sendersvallderibes

RUTA RIBES
PLANOLES
Tram 1: Ribes
Roques Blanques
Fàcil

Descarrega’t l’APP d’ITINERÀNNIA

1h 35min
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RUTA RIBES
PLANOLES
Tram 1: Ribes
Roques Blanques

CR

R120 - Collada
de Segura

RF16 Pont de
Roques Blanques

Sortirem de l’encreuament R125-Pas a nivell del
cremallera i ens dirigirem cap a la collada de

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

R122
St. Cristòfol

Segura. Passem per l’encreuament R145 Camí de
Sant Antoni, des d’on ens podríem dirigir cap a

R145 - Camí de Sant Antoni

roques Blanques, però en aquesta ocasió anirem
cap al turó de Segura, passant per l’estret i bucòlic

R125 Pas a nivell
del Cremallera

carrer Cerdanya, antic camí ral. Arribarem a
l’encreuament R122 St. Cristòfol, on trobem la
font i la capella, i agafarem el corriol que ens portarà

FITXA TÈCNICA

fins la collada de Segura, encreuament R120.

CR

Per dirigir-nos cap a roques Blanques, anirem a

Temps: 1h 35min
Distància en km: 3,6 km
Alçada màxima: 1.110 m
Alçada mínima: 919 m
Desnivell acumulat de pujada: 213 m
Desnivell acumulat de baixada: 157 m
Dificultat: Fàcil

l’esquerra i arribarem a l’alberg en uns 45 min
(trobareu l’encreuament RF16 Pont de roques
Blanques).
En aquest punt teniu diferents opcions:
· continuar el segon tram de la ruta fins a Planoles
· tornar a Ribes de Freser pel mateix camí
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Camí de fàcil recorregut. Se surt del c. Cerdanya, antic camí ral que
passa per les restes del que va ser el castell de Segura, i durant el
camí es veu Batet, Ribes de Freser, el Taga i St. Antoni. És un sender
que connecta el barri de roques Blanques amb Ribes de Freser sense
passar per la carretera.

· tornar a Ribes de Freser pel coll de la Casassa,
seguint l’itinerari de Ribes - Roques Blanques,
arribareu a Ribes en una hora i quaranta minuts
aproximadament
Mapa: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 2019
Continguts i fotografies: Ajuntament de Ribes de Freser.

