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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

PELS VEÏNATS
DE L’ALT FRESER

Al Ripollès hi trobareu 25 pantalles tàctils
d'informació turística 24 hores, ubicades
per tots els pobles de la comarca.

Mitjana

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.

5h. 30min.
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PELS VEÏNATS
DE L’ALT FRESER

Iniciem l'itinerari a la senyal R123 (Castell de Sant Pere) que es
troba situada a la sortida de Ribes de Freser al costat de la carretera
de Pardines i de la via del cremallera. El primer tram, encimentat,
passa per sota les ruïnes del castell de Sant Pere, que fou residència
dels senyors de Ribes. Passem pel costat del cementiri, l'Hotel
Resguard dels Vents i finalment pel Mas Ventaiola, on cal seguir
una pista de terra que puja cap a l'esquerra. Després de fer un
parell de grans revolts aquesta pista ens puja fins a la Collada de
Can Nadal on trobarem la senyal R118. Cal seguir la pista
encimentada cap a l'esquerra. Les vistes sobre la Vall de l'Alt Freser
són espectaculars amb Serra de l'Estremera i el Massís del Puigmal
i els petits veïnats escampats arreu de la vall.
En un revolt tancat l'itinerari deixa la pista que seguíem per agafarne un altre, aquesta de terra enmig d'un espès bosc d'avellaners,
moixeres de guilla i pins. A l'altra banda de la petita vall comencem
a veure el nostre proper objectiu: el veïnat de Serrat. Deixem la
pista per davallar per un corriol enmig d'una tartera que ens porta
a creuar el riu Maçanell dues vegades per unes palanques de fusta.
Remuntem per la solana de la vall per un antic camí que ens portarà
fins el nucli de Serrat. Entrem al poble per la seva petita església
i creuem la població per carrers empedrats fins al final del poble
on trobem la senyal R117.

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

FITXA TÈCNICA
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Temps: 5h. 30min.
Distància en km: 15 km
Alçada màxima: 1.350m snm (Serrat)
Alçada mínima: 908m snm (Ribes de Freser)
Desnivell acumulat de pujada: 590 m
Desnivell acumulat de baixada: 605 m
Dificultat: Mitjana per la distància a recórrer,
tot i que el camí és de bon fer i agradable

PER SI US HEM DE CONVÈNCER:
Itinerari que permet visitar alguns dels veïnats situats dins de
la Vall de l'Alt Freser. Durant l'itinerari es gaudeix d'espectaculars
vistes sobre les muntanyes que envolten aquesta vall i els seus
petits nuclis poblats. Una gran part del recorregut ressegueix
antics camins miners tot passant per vestigis d'aquesta
important activitat de muntanya.

Abandonem Serrat passant per l'antic camí que anava paral·lel a
l'actual carretera però per sota. Passem per l'oratori de Sant Antoni
i poc més endavant deixem el camí ample que ens portaria cap a
la carretera per agafar un camí més estret que acaba esdevenint
corriol i que desprès d'una curta però ràpida baixada ens porta fins
a la carretera just on aquesta fa un revolt. Seguim la carretera un
centenar de metres per tornar a deixar-la, ara per un antic camí
enmig de matollars. El nucli de Fustanyà el veiem a tocar. Arribem
a Fustanyà on trobem una pista encimentada. La seguim cap a
l'esquerra en baixada i poc més endavant trobem la senyal R116.
Seguim la mateixa pista passant pel costat de l'església de Sant
Sadurní de Fustanyà amb el seu peculiar campanar enfustat. Deixem
la Casanova a l'esquerra per continuar baixant per la pista en ràpids
revolts fins, un cop passat per sota un aqüeducte, arribar fins a la
carretera de Queralbs a Ribes. Cal seguir uns quants centenars de
metres aquesta carretera en direcció a Ribes, a l'esquerra. Creuarem
la via del cremallera i arribarem a Rialb, lloc on arribava tot el ferro
i altres minerals que s'extreia de la vall. Deixem la carretera i pugem
per l'antic camí que unia Rialb amb Batet. El camí s'enfila i ens
permet gaudir d'una bonica panoràmica de la vall. Arribem al petit
nucli de Batet, on haurem d'agafar un primer tram de carretera en
baixada fins desviar-nos uns centenars de metres més endavant
per un camí que planeja i ens porta fins a Can Possons. Abans
d'arribar a aquest mas passarem pel costat d'una mina de ferro,
vestigi de l'intensa activitat minera de la vall. Seguim la pista
encimentada que ens porta fins a Can Possons i Can Segura per
arribar finalment a la Collada de Segura on trobem la senyal R120.
Ara només ens queda seguir el camí que davalla ràpidament a
Ribes de Freser, tot voltant la muntanya del granòfir, al cim de la
qual hi havia el castell de Segura. Un cop passat l'oratori de Sant
Cristòfol, on trobem la senyal R122, entrem a Ribes de Freser pel
carrer de Cerdanya. Punt final de l'itinerari.
Continguts, il·lustracions i fotografies CEA Alt Ter (www.alt-ter.org)

