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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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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
DÒRRIA
PLANOLES
DÒRRIA
Alta

Descarrega’t l’APP d’ITINERÀNNIA

8h 30min
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RUTA
DÒRRIA
PLANOLES
DÒRRIA

Recorregut circular amb sortida i arribada al nucli
de Dòrria, després de travessar els pobles de
Planoles i Planès en el tram final. Iniciarem la
marxa davant de l’església de Sant Víctor, a
l’encreuament R166, entre els carrers de pedra,
però ràpidament els deixarem enrere. Per un
camí planer inicialment, anirem en direcció al
bosc d’en Bernat (aquest tram coincideix amb el
GR11) i al cap d’uns 20 minuts trobarem
l’encreuament D1 Camí del Bosc. En aquest
punt deixarem el GR11 i la xarxa bàsica Itinerànnia
per seguir l’itinerari.

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

D1 Camí del Bosc

R166 Dòrria
Pl Carretera del
Collet de les Barraques
CR

R148 Serrat
del Mestre
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FITXA TÈCNICA
Dòrria és un petit barri agregat a Toses. Situat a 1.550 m
d’alçada, és un dels pobles més alts de Catalunya i dels Pirineus.
En el cens de 2009, tenia 17 habitants. El conjunt del poble ha
estat declarat bé cultural d’interès nacional per la seva bellesa i
per la conservació de les pintures romàniques de l’església de
Sant Víctor de Dòrria.

Temps: 8h 30min
Distància en km: 15,5km
Alçada màxima: 1.750 m
Alçada mínima: 1.140 m
Desnivell acumulat de
pujada i de baixada: 740 m
Dificultat: Alta

CR

Després de fer un gir a la dreta, en pujada progressiva, tot travessant torrents i sempre per
camí evident, arribarem a la cota 1.800 m, des
d’on tindrem una gran visió de la vall de Ribes.
En aquesta cota el camí es tornarà més estret i
avançarà sempre flanquejant a cota la muntanya
de Dòrria i el faldar del Pas dels Lladres. Travessarem el riu de Planès i, en aquest punt, iniciarem
el descens progressiu fins a la carretera del collet de les Barraques Pl1, on arribarem en unes
dues hores i on ens retrobarem amb la xarxa bàsica i amb el GR11.
Continuarem cap a Planoles i, al cap d’un quart
d’hora, trobarem l’encreuament R147 Can Fosses. En aquest punt es pot anar de nou cap a Dòrria seguint el GR11 i la xarxa bàsica. Trigareu
unes dues hores.
La proposta de ruta segueix fins al nucli de
Planoles. Arribarem a l’encreuament R150
Planoles camí de la Baronia i seguirem en
direcció a Dòrria, passant per Planès, on
trobarem l’encreuament R149. Continuarem en
direcció a Dòrria i trobarem, al cap d’uns 20
minuts, un nou encreuament, R148 Serrat del
Mestre. En aquest punt seguim direcció a Dòrria
per la xarxa bàsica i el GR11, i hi arribarem en una
hora i mitja.
Mapa: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 2019
Continguts i fotografies: Ajuntament de Ribes de Freser.

