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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.

GORG DE LA PLANA
Fàcil

www.lesplanes.cat

40min

GORG DE LA PLANA

Podem aparcar a l’aparcament de l’Espai Polivalent (Av.
Narcís Arnau,1). Trobarem l’encreuament G156 Les Planes
d’Hostoles, anem en direcció a Sant Feliu de Pallerols per
l’antiga via del Carrilet que anava d’Olot a Girona, passem
per davant de l’antiga estació de tren de les Planes
d’Hostoles. De seguida creuem el pont de Can Poeti que
s’alça sobre el riu Brugent. Un cop l’hem passat, trobem el
pal PH1 Pont de Can Poeti. Seguim per l’antiga via del
tren, ara reconvertida en bicicarril, fins a trobar el pal G83
Carril Bici Les Planes. Continuem recte pel bicicarril fins
a arribar a les envistes del cementiri de les Planes. Aquí
trobem el pal PH2 Bosc del Llober i girem a l’esquerra.
Passem pel costat del cementiri, creuem la carretera C-63
i veiem un portal al davant nostre. El creuem i caminem
per una avinguda de plàtans. Anem seguint les marques
grogues de la Xarxa de Senders Itinerànnia fins a arribar a
uns horts. Aquí passem per un camí que voreja els horts. Al
final trobem unes esglaons de fusta que baixen cap al riu
Brugent i ens porten directes al gorg de la Plana.
Tornada pel mateix camí.

FITXA TÈCNICA
Temps: 40min
Distància en kms: 2,7Kms
Alçada màxima: 393m
Alçada mínima: 341m
Dificultat: Fàcil

Editorial Alpina

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

DESNIVELL ACUMULAT

En pujada: 61m
En baixada: 17m

Alçada (m)

395

Les Planes d’Hostoles és conegut pels seus gorgs que han estat
protagonistes de pel.lícules i anuncis, aquesta proposta és una de les
quatre que t’oferim.
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