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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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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

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. Indica les 4 poblacions més properes en
cada direcció, de la més propera a la menys propera
i està indicat en temps (com a màxim a 6 hores).
Si en les diferents banderoles d'un mateix pal hi apareix
la mateixa població indicada diverses vegades, cal
fixar-se en la indicació que hi ha just a sota. Si no hi
ha cap indicació sota el topònim significa que es
tracta del camí més curt per arribar a aquella població.
Si apareix una indicació tipus: "Per....." significa que es
tracta d'una alternativa més llarga per arribar
al mateix indret.
Cada pal disposa d'una plaqueta que indica el
topònim del lloc on està situat, l'altitud i les
coordenades UTM.
Trobareu cartelleres informatives amb el mapa de la xarxa de senders
de la comarca a cadascuna de les poblacions”.

+INFO:
www.itinerannia.net
www.elripolles.com
Al Ripollès hi trobareu 25 pantalles tàctils
d'informació turística 24 hores, ubicades
per tots els pobles de la comarca.
Aquesta actuació està subvencionada pel Servei
d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte “Treball
a les 4 Comarques” i cofinançada pel Fons Social Europeu.
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XARXA ITINERANNIA
RUTA PROPOSADA
CARRETERA
RIU
SERVEIS TURÍSTICS
(Consultar web)
SENYALITZACIÓ VERTICAL
NUSOS DE LA XARXA

FITXA TÈCNICA
Temps: 5h. 30 min.
Distància en km: 14 km
Alçada màxima: 1.386m snm
(Coll de Faig General)
Alçada mínima: 860m snm
(Pont del Camí Ral)
Desnivell acumulat de pujada: 645m
Desnivell acumulat de baixada: 645m
Dificultat: Mitjana pel fort desnivell i la
distància a recórrer.
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PER SI US HEM DE CONVÈNCER:
Itinerari antigament molt concorregut per ramaders i per pagesos que
subsistien en un terreny inhòspit. Destaquen les restes de les antigues
esglésies parroquials de Sant Quintí de Puigrodon (Campdevànol) i
Sant Martí de Puigbó (Gombrèn), l'ermita encinglerada de Sant Marc
d'Estiula, que formava part de l'antiga parròquia de Sant Feliu d'Estiula
(les Llosses), i les ruïnes del castell de Puigbó.

Iniciem l'itinerari a la plaça del Roser de Gombrèn, just davant de
l'església de Sant Pere. Prenem la carretera en direcció a
Campdevànol i a la sortida del poble trobem la senyal R53 (Camí
Ral). Baixem per l'antic camí ral i ramader que unia Campdevànol
amb les pastures estivals de la Serra de Montgrony. El camí
s'enclota i ens condueix fins a un pont sobre el riu Merdàs. Creuat
el pont el camí esdevé un corriol entre els camps i acaba
desembocant a una pista ampla que caldrà seguir cap a l'esquerra.
Passem pels masos de Can Macari i Cal Daldic. Arribem a la senyal
R52 (Caliquet) on cal deixar la pista per enfilar-se ràpidament
per les feixes fins a trobar un corriol que ens endinsa al bosc.
Algunes feixes i cabanyes ens recorden que antigament totes
aquestes muntanyes, avui boscoses, havien estat conreades.
Arribem al mas Vilamitjana, situat en un collet. En aquest punt
trobem una pista ampla que caldrà seguir en pujada seguint les
marques taronges. Abandonem la pista després d'un gran revolt,
per enfilar-nos per un corriol que ens condueix a Sant Quintí de
Puigrodon, església parroquial del segle XII, avui molt malmesa
i menjada literalment per l'heura. Passem pel costat del mas de
Can Bac i poc més endavant en un collet trobem la senyal R48
(Sant Quintí de Puig-rodon). Pugem fort pel mig del bosc,
primer per un camí ample i després per un corriol. En aquest tram
cal seguir les senyals que ens conduiran fins al Coll del Vent, i
d'aquí, per una pista, fins a la casa de Sant Marc. Cal passar per
darrere de la casa i dirigir-se cap a l'interior del bosc en forta
pujada. De nou les senyals taronges ens ajudaran a trobar el camí.
Al final de la pujada arribem al turó de Sant Marc. A partir d'aquest
punt el camí es torna més planer i gratificant. A pocs metres del
cim passem per un mirador natural on gaudim d'unes vistes
espectaculars del nord del Berguedà i del vessant sud de la Serra
de Montgrony. Sota nostre podem veure el mas de Puigbó, un
dels objectius de l'itinerari. Seguim el corriol ara només amb
marques grogues fins desembocar, després de trescar per la Serra
de Sant Marc per la solana, a una pista que poc més amunt ens
condueix a uns prats oberts. En aquest punt trobem unes marques
blaves que ens conduiran fins al Coll de Faig General. Saltem al
vessant nord de la serra i ens dirigim fins a un collet on trobem
la senyal R49 (Coll de Faig General). Baixem per l'obaga, seguint
l'antic camí ramader d'Alpens al Pla d'Anyella. Poc més avall
arribem a la senyal R50 (Carena de les Girades) on baixem
ràpidament per una pista fins arribar al mateix mas de Puigbó.
En aquest indret hi ha les ruïnes del castell de Puigbó i la seva
església, i de l'església parroquial de Sant Martí, envoltada d'heures.
Ens dirigim cap al Cortal baixant entre feixes tot seguint l'antic
camí que anava al Cortal. Passem per la Canal on baixarem per
la pista fins a un revolt, on l'abandonarem per seguir un corriol
enmig del bosc. El corriol passa pel costat d'un parell de cases
abandonades i més avall desemboca directament al petit veïnat
del Cortal, on trobem la senyal R56. A partir d'aquest punt només
cal seguir la carretera que uneix el veïnat amb Gombrèn. Arribarem
al poble per la zona esportiva, on trobarem la senyal R55 (Camí
del Cortal). Una darrera pujada ens conduirà fins la carretera i ja
a prop de la plaça del Roser, inici i final del recorregut.
Continguts, il·lustracions i fotografies CEA Alt Ter (www.alt-ter.org)

