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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 CAMINS
DE PEDRA TOSCA
Mitjana

2h 35min
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RUTA CAMINS
DE PEDRA TOSCA

Sortirem de l’encreuament G15 plaça Josep Clarà d’Olot
tot creuant el passeig de Barcelona fins a trobar el pont
de Ferro; el creuarem i trencarem a mà dreta, seguint el
curs del riu Fluvià fins al pont de Sant Roc, on trobarem
l’indicador O11 Fonts de Sant Roc, que ens conduirà a
l’entrada de la via verda, en direcció el parc de Pedra Tosca.
Seguirem un tram de la via verda, també coneguda com
a ruta del carrilet, ja que era per on antigament passava
el tren que connectava Olot amb Girona. Al llarg d’aquest
camí ens trobarem diversos elements d’interès, com ara la
pista d’atletisme Tossols-Basil, dissenyada pels arquitectes
RCR, o una antiga estació de tren, anomenada “el baixador
de Codella”, que actualment s’ha transformat en un bar.

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

Davant el baixador hi trobarem l’indicador P6, que ens assenyala
l’entrada al parc de Pedra Tosca, un laberint de camins, parets
seques, artigues i cabanes que va ser reformat per l’Ajuntament
de les Preses a través del projecte europeu de medi ambient
Life, amb la col·laboració dels mateixos arquitectes que feren
l’estadi d’atletisme: Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta.

Editorial Alpina

Entrarem al parc de Pedra Tosca pels seus camins de ferro i
pedra seca, el travessarem per dins i agafarem el camí que va
cap a la carretera de les Preses. Un cop a la carretera, haurem
de creuar a l’altre cantó per enfilar-nos al barri de Bosc de Tosca.
Passarem per davant del Camp de Futbol del Bosc de Tosca,
per una pista asfaltada, i seguirem amunt i cap a la dreta fins
al veïnat de Pocafarina, on trobarem l’indicador P7, que ens
assenyalarà que continuem pel camí de les Llongaines, en
direcció als paratges de la Deu i la Moixina, és una pista primer
pavimentada que, al cap d’una estona sense pavimentar, ens
durà a un camí més estret envoltat de roures i alzines, el qual
ens conduirà just darrere l’hípica a tocar del barri de Bonavista.
Un cop a l’hípica, girarem cap a l’esquerra per una pista d’asfalt,
fins que trobem un camí de terra que ens quedarà a mà dreta.
Aleshores baixarem per aquest camí fins a la zona de la Deu.
Arribarem a una pista asfaltada on girarem a l’esquerra fins a trobar
una bifurcació. Caminarem per la carretera i, si ens hi fixem bé,
veurem a la dreta el naixement del rec de Revell que dona aigua
als paratges de la Deu i la Moixina. Seguirem sempre les marques
grogues tot passant pel davant del restaurant i de seguida arribarem
al vial de Sant Jordi, on girarem a la dreta per travessar la carretera
per un pas zebra. Seguirem per un camí de terra que passa pel
mas Cabreró i pel costat d’uns horts molt ben cuidats. Aquest camí
ens portarà a l’entrada del Parc Nou, un jardí botànic presidit per la
Torre Castanys, que actualment és la seu del Museu dels Volcans.

FITXA TÈCNICA
Temps: 2h 35min
Distància en kms: 10,3kms
Alçada màxima: 487m
Alçada mínima: 431m
Dificultat: Mitjana
DESNIVELL ACUMULAT

En pujada: 80m
En baixada: 80m
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Es tracta d’una ruta planera i agradable perfecte per fer amb família.
Caminarem per un tram de la via verda, on podrem rememorar el
passat industrial i ric de la ciutat, ja que per allà hi passava el tren
que connectava Olot amb Girona. Més endavant, descobrirem el
parc de Pedra Tosca.
Un cop al Parc Nou, podrem visitar el Jardí botànic de plantes
aromàtiques, així com el Museu dels Volcans, on podrem contemplar
una maqueta de tota la zona volcànica i pujar al simulador de
terratrèmols que hi ha a l’interior.

Sortirem del Parc Nou en direcció a la plaça Amèrica per l’avinguda
de Cuba, travessarem la plaça, on podrem contemplar una
escultura de Rosa Serra, i passarem pel mig dels pavellons d’esports
de la ciutat fins al riu Fluvià, que travessarem per un pont de ferro.
Seguirem cap a la dreta pels prats de la Mandra fins al pont de
les Mores, on trobarem el pal G22. A continuació passarem
per darrere l’Escola Malagrida fins a l’estació d’autobusos on
trobarem l’encreuament G161 , i des d’allà emprendrem el camí en
direcció al carrer de Tomàs de Lorenzana, que, a mesura que anem
caminant, es convertirà en el carrer de Camil Mulleras. Aquesta
via ens conduirà a la plaça de Josep Clarà G15, on tancarem el
cercle i finalitzarem la ruta.

