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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 DE
LES CENTRALS
HIDROELÈCTRIQUES
Tram 2:
Fustanyà
Pont de Daió
Queralbs
Mitjana

Descarrega’t l’APP d’ITINERÀNNIA

3h 15min
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RUTA DE
LES CENTRALS
HIDROELÈCTRIQUES
Tram 2:
Fustanyà
Pont de Daió
Queralbs

Aquest recorregut el podem ajuntar a la ruta de les
centrals I. Iniciarem la ruta a Fustanyà, on trobarem el
senyal vertical R166, i ens dirigirem, en baixada, fins a la
central del Molí (un quart d’hora, aproximadament).
Travessarem el riu Freser i la carretera de Queralbs fins a
arribar a la presa i a la central del Molí, on trobarem
l’encreuament Q7.
La presa conserva la casa de comportes al costat de la
resclosa. La central, construïda el 1914 per l’empresa
Mines Gironès & Henrich, és la més espectacular de totes,
tant per la seva arquitectura, d’estil modernista, com pel
seu espai interior, que guarda maquinària molt variada i
elements de mobiliari interessants.

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

Ens dirigirem cap a la Farga i la central d’Ielles. Per fer-ho,
girarem a la dreta per resseguir la ruta de les vagonetes
paral·lels a la carretera. La travessarem de nou abans del
pont sobre el riu Freser, on trobarem la presa de la Farga.
L’antiga central està situada a la banda dreta de la
carretera de Ribes a Queralbs, dins el recinte de l’actual
alberg dels Maristes. Va ser desmuntada el 1940.
Q6 Greixers

FITXA TÈCNICA
Temps: 3h 15 min
Distància en km: 7,8 km
Alçada màxima: 1.296 m (camí sobre el riu Núria)
Alçada mínima: 1.065 m (central el Molí)
Desnivell acumulat de pujada: 335 m
Desnivell acumulat de baixada: 335 m
Dificultat: Mitjana
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R166 Fustanyà

La Vall de Ribes és un museu hidroelèctric a l’aire lliure. La central
de Daió va ser la primera hidroelèctrica de Catalunya que va
transportar l’energia elèctrica a llarga distància. L’itinerari recorre
les instal·lacions en funcionament. Es pot observar l’aprofitament
total, des de la capçalera fins a Ribes de Freser, mitjançant les
centrals hidroelèctriques, de l’alta conca del riu Freser.

Seguirem fins a arribar a la central d’Ielles, que encara
està en funcionament i que se situa al marge esquerre
del riu Freser. Hi trobarem l’encreuament Q8.
Girarem a la dreta per seguir cap a la central de Daió de
Baix, en què coincideixen els canals del riu Núria i del
Freser per subministrar-li l’aigua. La central de Daió és la
primera de les centrals hidroelèctriques del Freser. Va ser
construïda el 1907 i l’edifici original, enderrocat el 1999,
però encara s’hi troben construccions adjacents i infraestructures de regulació originals. Està situada sobre el
camí de Queralbs a coma de Vaca i va ser la primera
central hidroelèctrica de Catalunya destinada a donar
força elèctrica a la ciutat de Vic.

R114
Plaça del Raig

1.100

Q8 La Farga

Hi trobarem l’encreuament Q5 pont de Daió i, després
de travessar el pont de fusta, farem la volta a la central per
seguir fins a la passarel·la metàl·lica sobre el riu Núria i
dirigir-nos cap a Queralbs per Greixers. Per un sender amb
bones vistes, arribarem de nou a la zona de la Farga, on
trobarem l’encreuament Q6 Greixers, des d’on continuarem cap a Queralbs, on arribaren en uns 25 minuts.
A Queralbs, hi trobarem l’encreuament R114 a la plaça
del Raig i agafarem cap a Fustanyà, on arribarem en uns
40 minuts. El camí torna a passar per l’encreuament Q7
central del Molí. Seguirem sempre les indicacions cap a
Fustanyà, on hem començat la ruta.
Mapa: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 2019
Continguts: Ajuntament de Ribes de Freser.

