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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 DE LES
ERMITES DEL CORB
Mitjana

Ajuntament de les Preses
www.lespreses.cat

3h 50min
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RUTA DE
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Sortim de la plaça Major encreuament P1 Església de
Sant Pere, i anem en direcció a la ruta de les ermites del
Corb. Passem per davant de la piscina i allà hi ha un corriol
a mà dreta que va pujant suaument.
Ens endinsem per una roureda i, a mesura que anem
pujant, deixem la roureda per trobar una fageda.
Quan deixem els últims faigs, arribem a una clarina on, al
cap d’uns metres, trobem el pal G143 Volcà del Racó.
Aquí girem a la dreta, pugem uns metres i trobem el pal
G144 El Racó. Girem a l’esquerra i agafem un camí que va
planejant primer per un alzinar i després per una fageda.
Continuem per aquest camí fins que arribem a una clariana
on trobem l’ermita de Sant Miquel del Corb.
Agafem una pista que ens porta al mas l’Antiga. Aquí girem a
la dreta i seguim la pista fins que trobem l’ermita de Sant Martí
del Corb, on hi ha el pal G75 Sant Martí del Corb. Seguim
recte per una pista de desembosc fins que les marques
grogues de la Xarxa de Senders Itinerànnia ens fan girar a la
dreta, per un camí que s’enfila decidit per una fageda.

FITXA TÈCNICA

Anem pujant fins que trobem el pal G77 Baixant d’en

Temps: 3h 50min
Distància en kms: 9,1kms
Alçada màxima: 909m
Alçada mínima: 472m
Dificultat: Mitjana
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XARXA ITINERÀNNIA
RUTA PROPOSADA
CARRETERA
RIU
SERVEIS TURÍSTICS
(Consultar web)
SENYALITZACIÓ VERTICAL
NUSOS DE LA XARXA

DESNIVELL ACUMULAT

En pujada: 658m
En baixada: 658m

Alçada (m)

909

Camps. Aquí girem a la dreta i anem carenejant la serra
de Marboleny fins a trobar el G78 Serra de Marboleny.
Continuem recte per la carena fins a trobar el P4 Serrat
de les Aulines. Agafem la direcció de l’àrea de Xenacs (10
min) fins que hi arribem. Aquí trobem el pal P3 Àrea de
Xenacs i agafem la direcció de Les Preses (45 min).
Baixem suaument fins a trobar el pal P2 Xenacs.

En aquesta ruta es pot descobrir Sant Miquel i Sant Martí del
Corb, petites ermites que conformen el romànic més secret i
amagat de la Garrotxa.
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Continuem recte per un camí que va baixant fent diverses
llaçades, fins que arribem a Can Talaia. Aquí girem a
l’esquerra i en pocs minuts tornem a ser al punt de sortida.

