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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 TORRE
DE MURRIÀ
Mitjana

Ajuntament de les Preses
www.lespreses.cat

2h 30min
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RUTA TORRE DE MURRIÀ

Sortim de la plaça Major encreuament P1 Església de
Sant Pere, i anem en direcció a l’àrea de Xenacs (pel camí
de les Barrincoles). Passem per una pista pavimentada fins
que arribem a Can Talaia. Aquí girem a la dreta i pugem
per un prat. De seguida ens endinsem al bosc i agafem un
corriol que puja fent diverses llaçades.
Anem caminant sempre seguint les marques grogues de
la Xarxa de Senders Itinerànnia fins que trobem el pal P2
Xenacs. Aquí continuem recte, pugem una mica més fins
que al davant nostre trobem l’àrea de Xenacs, on hi ha el
pal P3B Àrea de Xenacs.
Agafem la direcció de la torre de Murrià (45 min). Anem
pujant fins que trobem el pal P4 Serrat de les Aulines,
on girem a la dreta i baixem per un alzinar espès.
Anem carenejant la muntanya tot alternant bosc amb
espais més oberts, fins a arribar a la torre de Murrià. Aquí
girem a la dreta i baixem per un camí on en alguns trams
hi ha esglaons que ens permeten suavitzar el desnivell fins
a arribar a la pista que puja de les Preses cap a l’àrea de
Xenacs. Aquí trobem el pal P5 Trona del Rector. Girem
a l’esquerra per agafar el camí dels Bous. A mesura que

FITXA TÈCNICA

avancem, anem perdent alçada fins que entrem en una
Editorial Alpina

Temps: 2h 30min
Distància en kms: 6kms
Alçada màxima: 897m
Alçada mínima: 477m
Dificultat: Mitjana

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

DESNIVELL ACUMULAT

En pujada: 555m
En baixada: 555m

Alçada (m)

897

La Torre de Murrià, és una antiga torre de guaita romana, que fou
reconvertida en torre de telegrafia òptica durant les Guerres Carlines.
Actualment es troba amb força bon estat de conservació i encara s’hi
pot veure el fossat i els murs.
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zona de pastures. De seguida la creuem i arribem a una
pista que, en pocs minuts, ens porta a l’inici de l’itinerari.

