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Unió Europea

Fons social europeu

L'FSE inverteix en el teu futur

LA XARXA DE SENDERS ITINERANNIA

CAT

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!

RIPOLLÈS

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.

MATAMALA I
LES LLOSSES PER
ANTICS CAMINS
DE FERRADURA
Fàcil

2 h. 15min.
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MATAMALA I
LES LLOSSES PER
ANTICS CAMINS
DE FERRADURA

Sortim des de la cruïlla de la carretera del nucli de
Santa Maria de Matamala, en direcció nord, tot pujant
per la pista que ens condueix al Mas el Lladré. Passem
pel costat de la senyal R-177 (Can Vinyal) i ens dirigim
cap a l'esquerra, direcció Viladonja. Arribats al mas,
on fan formatges, i derivats làctics, cal seguir l'antic
camí de Viladonja que en una curta però forta pujada
ens porta fins un camí més planer.

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

Arribem a una ampla collada, la Devesa de Cal Sastre.
Des d'on gaudim d'una bonica vista amb el mas de
Cal Sastre sota dels plans, i davant mateix, a l'altra banda
del torrent la casa del Reixac i la Collada del Forn.
Continuem per una pista en pujada que ens porta
fins el Camí Ral de Ripoll a Berga, just a la Collada de
Camp de Pinyons, senyal R-172. Agafem cap a la
dreta aquest antic camí ral, deixant altres corriols i
camins que surten a la nostra esquerra, i passem per
sobre la casa del Camps. El camí ral creua el rec i
continua en una suau baixada direcció a la Collada
del Forn. Deixem a mà dreta el camí ample que porta
a la casa del Reixac.
Arribem a la Collada del Forn, senyal R-173, una
autèntica cruïlla de camins. En aquesta collada es
creuaven el Camí Ral de Berga a Ripoll i el Camí
Ramader que des del Lluçanès pujava cap al Pla
d'Anyella, sobre Toses. Des d'aquesta collada val la
pena arribar-se a la casa del Forn, una de les més
antigues de la comarca i previstes d'elements
defensius. Per arribar-s'hi cal anar direcció Sant Esteve
de Vallespirans, la casa es troba a poc menys de 10
minuts de la collada.
Continuem direcció a Santa Maria de Les Llosses, ara
seguint el camí ramader direcció sud. Deixem la pista
per continuar pel Camí Ramader, que creua el rec i
després ens porta fins la Font de Roques Blanques i més
enllà la gran casa de Capdevila. Arribem a Santa Maria
de les Llosses, antiga parròquia, que juntament amb les
de Palmerola, Viladonja, Vallespirans, Vinyoles, Sovelles
i Matamala formen l'actual municipi de les Llosses.

FITXA TÈCNICA
Temps: 2h 15 min.
Distància en km: 6,250 km
Alçada màxima: 1.105m snm (Clot del Reixac)
Alçada mínima: 920m snm (Rec de Robert)
Desnivell acumulat de pujada: 205 m
Desnivell acumulat de baixada: 205 m
Dificultat: Fàcil

PER SI US HEM DE CONVÈNCER:
Per si us hem de convèncer: Itinerari circular fàcil i de poc desnivell
que ens permet descobrir una part del Ripollès poc conegut: les
antigues parròquies de Santa Maria de Matamala i Santa Maria
de Les Llosses. El recorregut, a través d'antics camins de ferradura,
ens apropa a masos, molins i esglésies testimoni d'un territori
rural antigament molt actiu i habitat.
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Deixem el Camí Ramader i ens dirigim, creuant la
carretera, al Pla de Capdevila, senyal R-178. Seguim
direcció Santa Maria de Matamala. Al final del pla
deixem la pista i agafem un corriol a la dreta que ens
porta fins el rec i l'antic Molí de les Planes, creuem
el Rec de Corbera. Un darrer esforç i arribem al mateix
nucli de Santa Maria de Matamala. Pocs metres més
enllà retrobem la carretera i l'inici i final de l'itinerari.
Continguts, il·lustracions i fotografies CEA Alt Ter (www.alt-ter.org)

