CAT

LA XARXA DE SENDERS ITINERANNIA
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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SANT JOAN DE
LES ABADESSES

LA SENYALITZACIÓ
Tots els senders que formen part de la xarxa Itinerànnia
estan marcats amb senyalització horitzontal (pintada
en el camí) de color groc.

MARCA DE
SEGUIMENT
(3 x 10 cm)

GIRAR A LA DRETA
O A L’ESQUERRA

CAMÍ ERRONI

+INFO:
www.itinerannia.net
www.santjoandelesabadesses.cat
www.ripollesturisme.com

Mitjana

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.

Trobareu cartelleres informatives amb el mapa de la xarxa de senders
de la comarca a cadascuna de les poblacions.

ITINERARI
DEL TORRENT
I ELS GORGS
DE SANTA LLÚCIA
DE PUIGMAL

Descarrega’t l’APP d’ITINERÀNNIA

3h 35min
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ITINERARI DEL
TORRENT I ELS GORGS
DE SANTA LLÚCIA
DE PUIGMAL

Iniciem la ruta a la collada de Santigosa (1058 m), al límit comarcal
entre la Garrotxa i el Ripollès. A uns 7 km de Sant Joan les Abadesses,
trobem l’encreuament d’Itinerànnia SJA1. Anirem en direcció al
gorg de Santa Llúcia. Baixem per una antiga pista de desembosc que
va paral·lela a la carretera GI-521. A mesura que anem caminant la
nostra ruta es va apartant de la carretera i es va aproximant al torrent
de Santa Llúcia de Puigmal.
Passem per un bosc de faigs, sempre seguint les marques grogues
d’Itinerànnia. Anem creuant petits torrents que baixen de la serra de
Puig Estela, sense gaire dificultats, ja que la majoria només porten aigua en èpoques de pluges abundants.
Seguim per la pista fins que les marques grogues ens fan girar a l’esquerra per baixar fins a trobar el gorg de Sant Llúcia de Puigmal.
Un cop visitat el gorg, creuem el torrent i canviem de paisatge.
Deixem la fageda per entrar a un alzinar. El camí puja fent ziga-zagues fins a arribar a les ruïnes de la Casa Gran. Aquest mas era un dels
més importants de la zona i va ser habitat fins als anys 50 del segle
XX. A causa de l’abandonament i de la caiguda d’un llamp, en pocs
anys la vegetació el va engolir i a dia d’avui només en resta una part
de la pallissa.

PR C-60

Santa Llúcia de Puigmal

PR C-60

SJA2

Font de Santa Llúcia de Puigmal

Continuem seguint les marques fins a trobar el pal d’Itinerànnia
SJA3 Camí de Santa Llúcia de Puigmal. Aquí girem a l’esquerra i
caminem per una pista de manteniment de la línia de molt alta tensió, que hem creuat a l’alçada de la Casa Gran, fins a trobar un nou
encreuament, el SJA2 Sota Santa Llúcia de Puigmal, on girem a la
dreta per anar fins als gorgs de la riera de Torrents.

SJA3 camí de
Santa Llúcia
de Puigmail

Agafarem una pista forestal només apte per 4x4 que va cap a la Vall
de Bianya. Caminem per aquesta pista fins que arribem a un revolt
pronunciat: aquí hi ha un cartell que explica la formació de les cascades de tosca o travertí. Girem a l’esquerra i agafem un corriol que,
després de creuar un petit pont, arriba al gorg de les Cascades de Pedra de la riera de Torrents.

SJA1 collada
de Santigosa

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

FITXA TÈCNICA
Temps: 3h 35min
Distància en km: 6,96 km
Alçada màxima: 1.056 m
Alçada mínima: 760 m
Desnivell acumulat de
pujada i de baixada: 338 m
Dificultat: Mitjana

Un cop visitat aquest indret reculem fins al pal SJA2. Aquí continuem recte i al cap de 5 minuts arribem a l’església de Santa Llúcia
de Puigmal i a la font que també porta el seu nom.
L’església és d’origen romànic i data de l’any 913. Al costat de l'església hi ha un codi QR que permet una visita virtual a l'interior.
Després de visitar l’església, agafem el camí que surt del costat de la
font. Aquest camí era el que unia antigament la Vall de Bianya amb
Sant Joan de les Abadesses.
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Editorial Alpina

Itinerari que transcorre entre fagedes i alzinars; hi podreu visitar els salts
d’aigua i gorgs de Santa Llúcia i de la riera de Torrents i també l’església
romànica del segle XII. És interessant observar la formació de travertí o
tosca, un tipus de roca formada per la precipitació del carbonat càlcic
de l’aigua sobre molses i restes de plantes, que li dona formes estranyes
similars a salts d’aigua petrificats.

Passem per boscos d’alzina, on trobem restes de feixes que demostren que en èpoques passades l’indret havia estat conreat i també
trobem algun rastre de plaça carbonera que indica que hi havia hagut una indústria carbonera molt important.
Seguim pel camí fins que arribem a una pista de desembosc. Anem
pujant de mica en mica, sempre seguint les marques grogues, fins
que aquestes ens fan girar a la dreta per anar a trobar la pista forestal
que porta a Santa Llúcia de Puigmal. Un cop agafem la pista, en menys
de 10 minuts arribarem a la collada de Santigosa, des d’on hem sortit.
Continguts i fotografies: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.

