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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!

03
MIERES
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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 BAC
Mitjana

Ajuntament de Mieres
www.mieres.cat

4h 20min

RUTA DEL BAC

L’anada i tornada d’aquesta ruta fins l’Ermita del Freixe
és la ruta dels Carboners (vegeu Ruta 2-Mieres).
Som a l’encreuament M3 Ermita del Freixe, on al davant
nostre tenim l’ermita de Santa Maria del Freixe.
Passem per davant de l’ermita i agafem un camí que ens porta
a la font del Freixe, avui dia en procés de restauració. La font
no raja, però a sota sol haver un biot que manté l’aigua tot
l’any. En el mateix moment, passem pel costat del viver.
Continuem baixant fins a trobar el pal M4 Serrat del
Verdaguer. Aquí girem a l’esquerra per agafar un vell camí
de matxo, que utilitzaven la gent del veïnat de Bustins per
anar cap a Mieres o cap al Freixe.
Enmig d’una bonica boixeda creuem el clot Mal. Tot i ser el torrent
principal que recull les diverses torrenteres d’aquesta cloterada,
normalment no ens mullarem pas els peus. Aviat pugem més
suaument i travessem, una rere l’altra, dues petites torrenteres. La
primera és el torrent de La Font de Can Bac.
Poc abans d’una torrentera molt marcada, el rec del Serrat
Llobí, deixem el bon camí de matxo i baixem sobtadament a la
dreta per un camí, més estret, que baixa fent diverses llaçades
i que ens porta a la font de Ca l’Espardenya i la bassa del Serrat
Llobí. La font sol rajar tot l’any i la bassa, sempre plena, és un
bon lloc per als amfibis que vénen a criar-hi i a refugiar-s’hi.
Fa molts anys, quan les cases dels voltants estaven habitades,
també s’utilitzava per rentar la roba. Mig enterrades en el fang
de la bassa, veiem algunes pedres planes que utilitzaven per
fer la bugada les dones de ca l’Espardenya, del Masnou o de
ca la Bruguera.

FITXA TÈCNICA
Editorial Alpina

Temps: 4h 20min
Distància en kms: 12,5Kms
Alçada màxima: 649m
Alçada mínima: 284m
Dificultat: Mitjana

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

DESNIVELL ACUMULAT

En pujada: 527m
En baixada: 518m

Alçada (m)

649

La ruta és un passeig molt agradable per les obagues de Clot Mal, el
torrent que drena els caients ponentins de l’ermita del Freixe. Es camina
pel mig de dues boixedes, es creua dues vegades Clot Mal i es pot beure
aigua de l’arranjada font de Ca l’Espardenya que raja tot l’any.
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Cal sortir del paratge pel camí que baixa, en direcció nord,
i deixar la font a darrere nostre. Anirem baixant de forma
continuada per un camí molt fressat que ens farà passar per
diverses places carboneres. A mesura que ens acostem al
torrent, s’incrementa la presència del boix.
En un espai molt ombrívol i en una espessa boixeda, passem per
una plaça carbonera i creuem altre cop el clot Mal. Resseguim
uns metres la riba dreta i, després d’una altra plaça carbonera,
pugem per un corriol que aviat ens enlairarà a espais més oberts
i més assolellats, on trobem el pal M5 Camí Ral.
És el camí Ral que va de Sant Aniol a Mieres. Aquí girem a la
dreta. El camí vell s’eixampla i és converteix en una vella pista
de desemboscar.
Continuem per aquest camí, sempre seguint les marques
d’Itinerànnia, fins que tornem a trobar el pal M4 Serrat del
Verdaguer. Aquí desfem el camí d’anada fins al pal M3
Ermita del Freixe.
Tornem a Mieres seguint la ruta dels Carboners pel camí de
les Marrades. (1h25min)

