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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.

ITINERARI DE
SANT MIQUEL
I SANT GRAU
(DES DE SALES
DE LLIERCA)
Alta

5h 30min (anada)

ITINERARI DE SANT MIQUEL
I SANT GRAU
(DES DE SALES DE LLIERCA)

Sortim de l’església de Sant Martí de Sales i trobem el pal AG3
Sant Martí de Sales, i anem en direcció a l’església de Sant
Miquel de Monteia.

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

Caminem per una pista asfaltada, però de seguida la deixem i
agafem una pista de terra. Anem seguint les marques, i passem
pel costat de camps de conreu i pastures fins a arribar al pal G111
can Tomet, en direcció a l’església de Sant Miquel de Monteia.
Continuem per la pista de terra fins que, just abans de creuar la
riera del Borró, girem a mà esquerra. Caminem vora riu fins a tornar
a sortir a una carretera forestal. Girem a la dreta, travessem un
passallís i ens enfilem per la pista. Quan arribem a una bifurcació,
girem a la dreta i de seguida agafem un corriol que gira a l’esquerra.
És l’antic camí per anar a peu de Tortellà cap a Lliurona.
Seguim el camí fressat i passem pel costat de les runes de la casa
de can Servosa del Racó. El camí va pujant fins a tornar a sortir a la
pista. La travessem en diagonal. Anem caminant i trobem alguns
blocs de pedra que van caure quan es va obrir la pista. Arribem a un
revolt i aquí, gravada en una pedra a la dreta del camí, hi ha la creu
d’en Servosa. Passada la creu, ens tornem a reincorporar a la pista.
Fem un tros fins que, al primer revolt, trobem un pal indicador
Rondino que ens fa girar a l’esquerra i ens tornem a reincorporar
al camí. Aquest comença planejant, però de seguida baixa cap al
clot Fosc. Travessem el rec que rep aquest nom i, un cop a l’altra
banda, comencem a pujar fins que arribem a una clariana. Girem
a la dreta i agafem el camí de l’escaler de Can Bosc. Aquest va
guanyant alçada gràcies a unes escales fetes a la roca.

Església de Sant Miquel de Monteia

Un cop passat l’escaler, el camí planeja per un alzinar espès fins
a arribar a les baumes del Birol. Travessem un rec i comencem a
guanyar alçada gràcies a les marrades que fa el camí fins que
aquest surt un altre cop a la pista. Girem a l’esquerra. Continuem
per la pista i passem pel collet Sespera. Al cap d’uns metres deixem
la pista i agafem un corriol que surt a mà esquerra i torna a baixar.
Travessem un rec i a l’altra banda tornem a pujar fins a sortir a una
zona de pastures. Trobem unes oliveres centenàries i de seguida
veiem la casa de can Bosc. Anem pujant fins a trobar el pal G112
can Bosch i agafem la direcció a Sant Miquel de Monteia.

Església de Sant Grau d’Entreperes

FITXA TÈCNICA

Anem caminant fins a trobar la font de la Clau i el pal AG4 que rep
el mateix nom. Continuem, de nou, cap a Sant Miquel de Monteia.

Temps: 5 h 30 min (anada)
Distància en kms: 13,1Kms
Alçada màxima: 1.099m
Alçada mínima: 573m
Dificultat: Alta
DESNIVELL ACUMULAT

Sant Miquel de Monteia és un temple d’una sola nau, amb volta
apuntada, de finals del segle XII o començaments del següent.

En pujada: 1.033m
En baixada: 237m

Sant Grau d’Entreperes és una construcció amb característiques del
segle XII. La referència documental més antiga fins ara coneguda de
l’església de Sant Grau data de l’any 1265, esmentada com “Sancte
Marie de Intraperiis”.
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El cim rocallós de la Calma, entre les dues esglésies romàniques, ofereix
una bona panoràmica sobre la vall del Fluvià i l’Alta Garrotxa: Sadernes,
Sant Grau d’Entreperes, Santa Bàrbara, Montpetit i Montmajor, Ferran,
Bestrecà, Talaixà, Sant Marc i el Comanegra, amb el Pirineu al fons i el
Bassegoda.

Caminem per una antiga pista de desembosc fins a trobar un camí
a la dreta. L’agafem i anem baixant fins a creuar la riera del Borró. Un
cop creuada, continuem recte per un camí que s’enfila bosc amunt
fins a arribar al collet de Santa Maria. Passem el collet i sempre
seguim les marques fins a sortir a la carretera que va de Sales de
Llierca cap al mas de l’Orri. Girem a l’esquerra i anem caminant
sempre per la pista. Passem per davant de la casa de Monteia i, un
cop passada la casa, agafem un corriol que puja a la dreta.
Anem alternant bosc de pi roig i alzina fins que arribem a una
clariana: ja som a l’església de Sant Miquel de Monteia.
Si volem seguir cap a Sant Grau (queden aproximadament 2 hores)
pujarem al cim de la Calma (1.053 m) per un bosc d’alzina i pi. És un
mirador espectacular de tota la Garrotxa i una part de l’Empordà.
Baixarem decididament del cim de la Calma fins a arribar a coll de
Jou. Seguim caminant, fem un gir a l’esquerra que ens porta fins
al coll Sabassa, i continuem pel corriol que baixa per dins un bosc
d’alzina fins a arribar a l’ermita de Sant Grau d’Entreperes. Per tornar
cap a Sales, només cal desfer el camí d’anada.

