
RIPOLLÈS

CAT
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!

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

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.

CAMÍ ERRONI
MARCA DE
SEGUIMENT
(3 x 10 cm)

GIRAR A LA DRETA
O A L’ESQUERRA +INFO:

Al Ripollès hi trobareu 25 pantalles tàctils
d'informació turística 24 hores, ubicades

per tots els pobles de la comarca.

www.itinerannia.net
www.elripolles.com

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.

PER CAMPELLES I
RIBES DE FRESER SOTA
LA MIRADA DEL TAGA

L'FSE inverteix en el teu futur

Unió Europea
Fons social europeu

5h. 30 min.Mitjana
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Trobareu cartelleres informatives amb el mapa de la xarxa de senders
de la comarca a cadascuna de les poblacions”.



Temps: 5h. 30 min.
Distància en km: 16 km
Alçada màxima: 1.305m snm
(Campelles)
Alçada mínima: 840m snm
(Balneari de Montagut)
Desnivell acumulat de pujada: 705 m
Desnivell acumulat de baixada: 705 m
Dificultat: Mitjana per la distància i el
desnivell a recórrer, tot i que el camí és de
bon fer i agradable.

PER CAMPELLES I
RIBES DE FRESER SOTA
LA MIRADA DEL TAGA

FITXA TÈCNICA

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

PER SI US HEM DE CONVÈNCER:
Resseguint antics camins,  ens enfilarem a l'ermita de Sant
Antoni de Ribes, planejarem per Campelles i El Baell, i ens
aproparem al centenari Balneari de Montagut.  Durant el
recorregut es gaudeix de boniques vistes dels pobles de la Vall
de Ribes i les muntanyes que l'envolten, sent el Taga la muntanya
que ens acompanyarà tot l'itinerari.

Iniciem l'itinerari al Passeig Guimerà de Ribes de Freser. Creuem
el riu Freser per la palanca i ens dirigim al camí de Sant Antoni,
al costat de l'Hotel Sant Antoni, on trobarem la senyal R145.
Pugem per l'antic camí romeu que pujava a l'ermita, tot fent petits
revolts. Ben aviat veurem les antenes que ens indiquen la situació
de Sant Antoni. Arribem a sota l'ermita on una senyal ens convida
a anar al mirador. Val la pena apropar-s'hi, ja que es pot gaudir
d'una vertiginosa vista sobre tots els pobles i muntanyes de la
Vall de Ribes. Dalt del mirador hi trobarem un bunker construït
a l'acabar la Guerra Civil, que feia les funcions de vigilància de
tota la Vall.
Refem els nostres passos i pugem a l'ermita de Sant Antoni on
trobarem una font i un curiós pou. Continuem el camí, ara per la
pista encimentada que amb poc temps ens porta fins al Coll de
la Casassa on trobarem la senyal R144. Ens dirigim en direcció a
Campelles per un antic camí ample i amb molt bones vistes cap
a Planoles i la Vall de Toses. El camí ens porta fins a Campelles on
trobarem la senyal R143 just al costat de la carretera d'accés a la
població. Ens dirigim pel carrer major tot creuant el poble i passant
per l'església de Sant Martí.
Seguim direcció a El Baell fins trobar la senyal R141 (Fontibernes).
En aquest punt cal girar a l'esquerra i baixar per la pista
encimentada fins a l'antic pont sobre Torrent de Can Coll. Just
abans d'arribar al Molí de Can Coll, cal desviar-se per un caminet
a la dreta que evita entrar dins de la casa. Emprenem el camí, ara
de terra, uns metres passat el Molí de Can Coll i anem pujant
suaument tot passant entre prats i petits boscos fins retrobar la
carretera de El Baell. Seguim aquesta carretera en baixada fins a
la senyal R140 just a tocar a les primeres cases de El Baell. Cal
continuar baixant per la carretera i creuar el petit nucli, tot deixant
a l'esquerra la seva petita església i l'Hotel Terralta. A la sortida del
nucli, just en un revolt obert, cal deixar la carretera cap a la dreta
i dirigir-se en direcció a Can Pernau. Just abans d'arribar a aquesta
casa cal seguir el camí ample que, cap a la nostra esquerra,  baixa
fort per una zona d'antics conreus. Cal estar atent a les senyals
grogues i dirigir-se cap a la dreta, fins que el camí s'endinsa en
el bosc. Baixem ara per una pineda espessa, que en  ràpid descens
ens porta fins al mateix balneari de Montagut.
Cal creuar la carretera i dirigir-se a l'altra costat del Freser tot
creuant pel pont. El camí encimentat s'enfila cap a l'esquerra en
direcció al mas Perramon. Cal seguir aquesta pista que ens portarà
en pocs minuts a la senyal R139 (Balneari de Montagut) i
desprès de tres revolts fins a la senyal R138 (Camps de la Talaia),
on abandonarem la pista per agafar un altre camí ample. Seguim
aquesta pista en suau pujada. Més endavant cal deixar-la per
seguir un nou sender que surt a l'esquerra i que ens porta per
sobre els camps de Can Torroella i després ens endinsa per un
espès bosc. Aquest bonic camí, sovint estret, acaba en un camí
ample prop de la font de la Teula, per sobre de la depuradora de
Ribes de Freser. Ara només cal seguir la pista encimentada que
dóna accés a la depuradora fins a la carretera de Bruguera, i baixar
per aquesta fins al pas a nivell del cremallera on trobem la senyal
R125.  Des d'aquest punt el Passeig Guimerà, inici i final de
l'itinerari, és molt proper.

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