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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.

DE SETCASES A
VILALLONGA DE
TER PER TREGURÀ I
EL CAMÍ DEL PORT
Mitjana

Alta (amb neu)

5h. 45 min.
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DE SETCASES A
VILALLONGA DE
TER PER TREGURÀ I
EL CAMÍ DEL PORT

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

FITXA TÈCNICA
Temps: 5h. 45 min.
Distància en km: 15,5 km
Alçada màxima: 1.695m snm
(Terrellera del Maçà)
Alçada mínima: 1.070m snm
(Vilallonga de Ter)
Desnivell acumulat de pujada: 730m
Desnivell acumulat de baixada: 925m
Dificultat: Mitjana pel desnivell i la durada.
Alta en cas de neu ja que pot dificultar la marxa
i el seguiment de les senyals.
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PER SI US HEM DE CONVÈNCER:
Itinerari que recorre antics camins de traginers i ramats, que creua
torrenteres amb bells salts d'aigua, s'endinsa en frondosos boscos
i ens enfila a zones de pastura amb espectaculars vistes dels pobles
i muntanyes de la vall de l'Alt Ter.

Iniciem l'itinerari al poble de Setcases i ens dirigim al carrer de la
font, que seguim fins al final, ja a la sortida del poble, on trobarem
la senyal R103 (Carrer de la Font). Continuem per l'antic camí de
Tregurà, tot seguint les marques blanques i grogues del PR. Creuem
el torrent del Pastuira en un indret on fa un bonic salt d'aigua. Aquest
camí es va enfilant sobre l'estret congost del Ter entre boixos i pins
fins trobar, després d'una curta baixada, la pista que puja del Catllar.
Seguim aquest camí ample amunt, endinsant-nos a la vall del Catllar
que queda als nostres peus, amb el Puig de Fonlletera com a taló
de fons. Quan arribem a la Cabana del Ras abandonem la pista per
baixar per darrera de la casa, primer pels prats i després per un
corriol enmig del bosc. Aquest corriol, després de passar per una
surgència coneguda com font de Sant Martí, baixa fort fins la mateixa
Ribera del Catllar. Creuem el riu i el seguim aigües avall per un camí
ample fins trobar un altre camí que ens porta a uns prats. Al final
dels prats, i després de passar per sota del salt del Querroig, el sender
esdevé un corriol enmig d'un espès bedollar. Després d'una curta
però forta pujada, el corriol desemboca a una antiga pista que no
deixarem fins al mateix poble de Tregurà.
Arribem a Tregurà passant per sobre de la canonada de la central
hidroelèctrica, on gaudim de molt bones vistes de la vall amb
Vilallonga en primer terme. Just a la carretera trobem la senyal R101
(Veïnat de Dalt).
En aquest punt abandonem les senyals del PR per seguir la carretera
avall fins a un gran revolt, situat al veïnat de Tregurà de Baix. Seguim
un camí ample que ens porta fins al fons de la Ribera de Tregurà,
on trobem les restes d'un antic molí i un petit pont de pedra que
ens permet creuar el riu. Continuem per un camí ample que s'enfila
pel serrat tot fent revolts fins desaparèixer en una zona oberta. En
aquest punt caldrà estar atent i seguir les marques grogues que ens
guien per un corriol en pujada que s'endinsa al bosc. Quan el camí
es suavitza ens condueix fins a una zona esllavissada solcada per
un torrent, coneguda com la terrellera del Maçà. Quan creuem el
torrent no hem de fer cas a les senyals grogues que s'enfilen aigües
amunt, sinó que hem de seguir les senyals grogues que continuen
planejant. Després de creuar algunes clarianes enmig del bosc,
arribem fins a una gran zona oberta de pastures, coneguda com el
Port. Baixem en diagonal fins a trobar la senyal R100 (El Port).
Baixem ara en direcció a Vilallonga de Ter per un camí ample que
ressegueix la carena del serrat del Cros, on sovint podrem veure
cavalls i vaques pasturant. Mentre baixem gaudim de boniques
vistes de Tregurà a la nostra esquerra, el veïnat de Llebro davant
nostre, i Vilallonga, Llanars, la Roca i Camprodon a la dreta i al fons
de la vall. Quan el camí desemboca a una pista de terra l'abandonem
per prendre un corriol, que el primer tram ressegueix un filat, i que
en pocs minuts ens baixa fins al fons de la vall, just a la casa de Can
Sants, on trobem una pista cimentada. Creuem el riu Ter i arribem
a la carretera on pocs metres més endavant, just davant del càmping,
podrem seguir un camí per a vianants que ens portarà fins al poble
de Vilallonga de Ter. Entrem al poble pel carrer Setcases fins a la
plaça de l'església on trobem la senyal R96 (Vilallonga de Ter),
final del recorregut proposat.

Distància (m)
Continguts, il·lustracions i fotografies CEA Alt Ter (www.alt-ter.org)

