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

+INFO:
www.itinerannia.net
www.turismegarrotxa.com
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.
Cada pal disposa d’una plaqueta que indica
el topònim del lloc on està situat, l’altitud, les
coordenades UTM.

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

RUTA D’EN GARRELL
Fàcil

Ajuntament d’Argelaguer
www.argelaguer.cat

40min

RUTA D’EN GARRELL

Sortim de l’Ajuntament d’Argelaguer i en el pal G125, anem
en direcció a Tortellà fins que trobem el A1 Morató. Aquí
girem a l’esquerra per una pista asfaltada fins que trobem el
A2 Font de Morató. Deixem la pista asfaltada per girar a la
dreta i incorporar-nos a una pista de terra que desemboca
a les cabanes d’en Garrell. Aquí veiem una cartellera que
ens indica el recorregut per dins de les cabanes.
Benvinguts al Parc d’en Garrell, nom amb el que es
coneix en Josep Pujiula i Vila (Barri del Pont, Argelaguer
1937- Argelaguer 2016), artista i inventor autodidacta, de
professió mecànic torner fins que es jubilà el 1999.
Aquest espai és també és conegut com “Les Cabanes
d’Argelaguer”, un espai natural que Garrell va saber
aprofitar al màxim per a recrear-hi un món molt personal
amb cabanes i torres de fusta que s’enfilaven metres
amunt i pous d’aigua i gorgues, aprofitant les obres de la
Variant i dels materials sobrants configurant la Font de la
Riera de Can Sis Rals, un espai surrealista catalogat com a
BCIL (Bé Cultural d’Interès Local).
L’obra d’en Garrell es pot considerar com un autèntic
exemple de “land art” (art de la terra) i “art povera” (art
pobre) perquè aprofita l’entorn i el material reciclat, creant
diferents espais i obres entre la muntanya, la riera i el riu

FITXA TÈCNICA

Fluvià. El Parc d’en Garrell és comparable amb altres parcs
del món amb característiques similars.

Temps: 40min
Distància en kms: 2,6Kms
Alçada màxima: 188m
Alçada mínima: 178m
Dificultat: Fàcil
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XARXA ITINERÀNNIA
RUTA PROPOSADA
CARRETERA
RIU
SERVEIS TURÍSTICS
(Consultar web)
SENYALITZACIÓ VERTICAL
NUSOS DE LA XARXA

DESNIVELL ACUMULAT

En pujada: 1m
En baixada: 1m

Alçada (m)

188

183

L’obra d’en Garrell aprofita l’entorn i el material reciclat, creant
diferents espais i obres entre la muntanya, la riera i el riu Fluvià.
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Tornada pel mateix camí.

