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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 FONTS
DEL SEGADELL
PEL CAMÍ VELL DE
SANTA MAGDALENA
Alta

Descarrega’t l’APP d’ITINERÀNNIA

5h 50min
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RUTA FONTS
DEL SEGADELL
PEL CAMÍ VELL DE
SANTA MAGDALENA

Iniciem la ruta a la plaça del Padró de Pardines,
R130 Pardines. Travessem el poble pel carrer Major
i a la cruïlla R131 Pardines camí ramader, seguim
pel camí cimentat fins a can Tinet, agafem el corriol.
A l’encreuament R121 Vilaró, seguim en direcció al
veïnat de Puigsac des d’on veiem l’ermita de Santa
Magdalena. Ens enfilem cap a la muntanya del
Puigllangord, deixant a la dreta dues cruïlles que
ens portarien al Taga la primera, i a l’estany de Can
Roca i el pou de glaç, la segona.

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

R130
Pardines

Anem a l’Orri Vell. En hora i quart som a dalt d’una
pujada, des d’on veiem la capçalera del Segadell.
Passem per davant la Barraca de l’Orri i continuem
fins a sota el puig Estela, on hi ha l’estany del Tarter.
A l’esquerra, a uns 80 m, hi ha la font Freda. Al
planell des d’on veiem l’Estany del Tarter, la pista
baixa cap un torrent que davalla del coll de Pal;
travessem el torrent i seguim el corriol. Entrem en
un zona de petits turons en què el corriol va fent
ziga-zagues i continuem endavant, tal com indica
l’encreuament Pd4. Al final dels turons seguim recte
pel mig del prat. Som a plans de Pòrtoles, veiem els
tres colls que tanquen la vall: la collada Verda, el coll
de Pòrtoles i el coll de Pal. El pla acaba en un fort
pendent i ens dirigim a un grup de pins que tenim
al davant, a l’esquerra dels quals hi ha les fonts del
Segadell. Arribats al grup de pins, trobem un seguit
de corriols, que van girant cap a l’esquerra i que
travessen el bosquet, agafem els de més amunt.

R131 Pardines
camí ramader
R121 Vilaró
CR
CR

Pd2 Font de l’Arç

Pd3
Collada Verda

FITXA TÈCNICA
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Ruta panoràmica, amb unes vistes espectaculars de tota la serra
Cavallera. Les fonts del Segadell són el naixement d’un dels afluents
més importants del riu Freser, que durant segles ha servit per regar
les terres de conreu de tota la vall. La visita al poble de Pardines i a
l’ermita de Sant Magdalena de Puigsac complementen l’excursió.

Pd4 Font Freda

alçada (m)

Temps: 5h 50min.
Distància en km: 13,9 km
Alçada màxima: 1.632 m
Alçada mínima: 1.147 m
Desnivell acumulat de
pujada i de baixada: 594 m
Dificultat: Alta

Dins del bosquet, hi brollen fonts i petits torrentets,
que acaben per a formar el riu Segadell. Sortits del
bosc, tornem a trobar prats i corriols que ens porten
fins a la collada Verda Pd3, antic camí ral que unia
la Garrotxa, el Ripollès i la Cerdanya. Més tard, a la
dreta del camí, hi trobem la font de l’Arç Pd2. Després la pista inicia una forta baixada, una pujada i
una altra baixada. Al cap d’una estona, a la dreta del
camí i sobre un petit terraplè, arribem a les Fontanelles on hi ha un banc metàl·lic per poder-hi seure
una estona. Seguim baixant pel camí de la collada
Verda i arribarem a Pardines.
Mapa: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 2019
Continguts i fotografies: Ajuntament de Ribes de Freser.

