CAMÍ
ERRONI

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

Cada pal disposa d’una plaqueta que indica el
topònim del lloc on està situat, l’altitud, les
coordenades UTM i un codi QR amb més
informació de la ruta.

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.

MARCA DE
GIRAR A LA DRETA
SEGUIMENT
O A L’ESQUERRA
(3 x 10 cm)

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

LA SENYALITZACIÓ

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!

LA XARXA DE SENDERS ITINERANNIA
Unió Europea
Fons europeu de desenvolupament regional
Una manera de fer europa

La Vall de Bianya és un aplec de
petites i grans valls que inunden un
territori de prades, boscos i rierols.

+INFO:
www.valldebianya.cat
www.itinerannia.net
www.turismegarrotxa.com
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Temps: 1h. 30min.
Distància en km: 3,40 km
Alçada màxima: 399m (Santa Margarida)
Alçada mínima: 362m (Can Dolores)
Desnivell acumulat de pujada: 42 m
Desnivell acumulat de baixada: 42 m
Dificultat: Fàcil
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PER SI US HEM DE CONVÈNCER:
Itinerari que ens apropa a l’església romànica de Santa
Margarida de Bianya i al petit nucli de l’Hostalnou de Bianya.
Durant el recorregut es gaudeixen unes vistes de la Vall de
Bianya i descobrirem un roure monumental catalogat a la
rorureda de la Torre de Sant Pere.

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

Continguts, il·lustracions i fotografies Ajuntament de la Vall de Bianya
(www.valldebianya.cat)

Passem molt aprop de la masia del Gasch, fins arribar a
l’encreuament amb la N-260, senyal VB16, on creuem la
carretera per entrar al nucli de l’Hostalnou passant per
davant la Riba, fins arribar al punt de partida de la nostra
ruta esperant que us hagi agradat.

Continuem per la pista de terra fins arribar al senyal VB15
on es trobem la carretera asfaltada, si la seguíssim cap a
l’esquerra arribaríem en uns 35 minuts a Sant Pere
Despuig. Nosaltres seguim en la direcció indicada cap a
la dreta també per la pista asfaltada on podem observar
de nou l’església de Santa Margarida de Bianya i gran
part del recorregut que portem fet.

A l’esquerra queda la masia del Guitart, situada just en
el bac de la serra de Sant Miquel del Mont, deixem Santa
Margarida de Bianya pel camí que passa just pel costat
de la Ferreria. El camí s’endinsa en un bosc ple de roures
centenaris fins que ens creuem amb la pista que puja
cap a la font de la Torre i la masia de Can Xec, senyal
VB14. En aquest punt, anem a la dreta per arribar fins la
Torre de Sant Pere.

A l’esquerra ens queden les masies del Colomer, la Coma
i el Pujals i a la nostra dreta el Prat de Santa Margarida.
Continuem la nostra ruta entre camps de cultius, passant
molt aprop de la masia del Teixidor fins arribar a Santa
Margarida de Bianya, senyal VB13, des d’on tenim unes
precioses vistes de la Vall. Podem visitar i observar la
bellesa de l’església de Santa Margarida, un edifici
romànic que tot i els terratrèmols del segle XV, conserva
bona part de la seva arquitectura original, que correspon
al segle XII.

Comencem la ruta seguint direcció Santa Margarida de
Bianya, creuant la N-260 i la plaça Joaquim Burch, a la
sortida del nucli de l’Hostalnou agafem la carretera de
Santa Margarida i un cop passat el pont de Can Dolores,
agafem un camí de terra que passa per sota Can Salamó,
encreuament VB12, sempre direcció Santa Margarida.
Després d’una petita pujadeta enganxa de nou amb la
carretera asfaltada. Des d’aquest punt ja observem
l’església de Santa Margarida de Bianya just davant
nostre.

L'itinerari s'inicia a l’Hostalnou de la Vall de Bianya, senyal
G174, on tenim un ampli espai on aparcar i també un
punt d’informació digital i una cartellera d’Itinerannia on
podem ampliar la informació.

