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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 DEL ROMANÍ
Fàcil

Ajuntament de Maià de Montcal
www.maia.cat

3h 15min

11,7kms

RUTA DEL ROMANÍ

Sortim del pal G158 Maià de Montcal i anem en direcció
a Besalú (1h35min). Passem per davant de l’ajuntament i al
cap de poc arribem a l’església de Sant Vicenç. Aquí girem
a l’esquerra i agafem una pista asfaltada. La seguim i al cap
d’una estona l’asfalt desapareix per convertir-se en terra.
Anem caminant fins que trobem el pal MM4 Pocafarina.
Aquí girem a l’esquerra i ens endinsem per un alzinar
espès. Aquí girem a l’esquerra i al cap de pocs metres
trobem l’església de Sant Prim.
Passem per davant de l’església i continuem per una pista
forestal. Anem seguint les marques grogues fins que
aquestes ens fan deixar la pista i s’endinsen per un camí
que al cap d’una estona creua la carretera N260 per dins
un túnel. A l’altra banda agafem una pista que ens porta
cap al veïnat de Bruguers.
Aquí trobem el pal MM5 Bruguers i tenim dues opcions:
els qui facin la ruta pedalable han d’anar en direcció a
Dosquers, i els qui la facin a peu poden anar per la ruta
pedalable o bé per Dosquers (pel castell).
Un cop passat Bruguers, els de la ruta pedalable troben
el pal MM6 Camí Ramader. Aquí girem a l’esquerra i
continuem per una pista fins que trobem el pal G176
Dosquers. En aquest punt girem a l’esquerra i en menys
de cinc minuts arribem al MM7 Sant Martí de Dosquers.
En aquest pal també s’incorporen els de la ruta a peu que
prèviament hauran passat per les ruïnes del castell de Maià.

FITXA TÈCNICA
Temps: 3h 15min
Distància en kms: 11,7kms
Alçada màxima: 268m
Alçada mínima: 120m
Dificultat: Fàcil
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DESNIVELL ACUMULAT

En pujada: 176m
En baixada: 176m

Alçada (m)
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Aquesta ruta en bicicleta és apta per tota la família i hi descobrireu
un paisatge rural entre camps i pairalies.
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Deixem el veïnat de Dosquers i seguim per una pista
asfaltada. Quan estiguem a punt d’arribar a la carretera
N260, girem a l’esquerra i passem per sota un pont per
travessar la carretera general.
Seguim les marques grogues fins que trobem el pal MM3
Camps de Can Janassa. Aquí continuem recte per una
pista fins que arribem a la carretera asfaltada que va a Maià
de Montcal. Girem a la dreta i fem uns metres d’asfalt fins
que les marques grogues ens fan girar a l’esquerra per una
pista de terra.
Passem pel darrere del camp de futbol i de la piscina
municipal fins que tornem a trobar una carretera asfaltada.
Aquí girem a la dreta i al cap de pocs metres tornem a ser
al punt inicial de sortida.

