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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!
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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.

PELS VEÏNATS DE
PARDINES SOTA
L'OMBRA DE SERRA
CAVALLERA
Fàcil

Mitjana / Alta
(amb neu)

3h.
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PELS VEÏNATS DE
PARDINES SOTA
L'OMBRA DE SERRA
CAVALLERA

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

FITXA TÈCNICA
Temps: 3h.
Distància en km: 9 km
Alçada màxima: 1.487m snm
(Cabana del Coll de Bac)
Alçada mínima: 1.134m snm
(Pont de Vilaró)
Desnivell acumulat de pujada: 525m
Desnivell acumulat de baixada: 525 m
Dificultat: Fàcil / Mitjana-Alta (en cas de neu
a l'hivern que dificulta el seguiment de les
senyals)
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PER SI US HEM DE CONVÈNCER:
Itinerari pels veïnats de Pardines i les planes de pastura, situades al
vessant nord de Serra Cavallera. Com elements d'interès, destacar
l'església romànica de Santa Magdalena de Puigsac, del segle XII, l'Estany
de Can Roca i les restes d'un pou de glaç. Durant el recorregut es frueix
d'esplèndides vistes sobre el poble de Pardines i tots els seus veïnats, així
com de gran part de la Vall de Ribes i les muntanyes que l'envolten.

L'itinerari s'inicia a la Plaça del Padró, molt a prop de la senyal
R130 (Pardines). Passem pel que havia estat l'antic castell de
Pardines, al costat mateix de l'església de Sant Esteve. Ambdós
edificis formaven part de les antigues muralles que encerclaven
el nucli medieval del poble. Aquest fet es pot apreciar en l'absis
romànic de l'església, que juntament amb el campanar havien
tingut funcions de torre de defensa. Baixem pel carrer Major i
seguim pel carrer de Camprodon, on trobem la senyal R131
(Camí Ramader). Seguint aquest antic camí baixem en direcció
al fons de la vall, passant pel petit veïnat dispers de Llavanera.
Creuem el riu Segadell pel pont del Molí d'en Roca on trobem la
senyal R121 (Vilaró). Ens dirigim en direcció a Sant Martí de
Surroca, tot seguint el camí ramader que ens portarà, després
d'una forta pujada, fins al nucli de Puigsac, on trobarem l'església
romànica de Santa Magdalena.
Deixem enrere Santa Magdalena i continuem caminant pista
amunt deixant el gran mas de Can Roca a la nostra esquerra. Poc
més amunt, abans de creuar un torrent, abandonem la pista per
continuar pel camí ramader que s'enfila per prats i recupera de
nou la pista per on pujàvem més endavant. Continuem amunt
per la pista fins a un encreuament senyalitzat que ens indica el
camí per anar al Pla de l'estany i al Pou de glaç. Abandonem la
xarxa Itinerànnia per dirigir-nos per aquest nou camí ample que
en pocs minuts ens porta fins al Pla de l'estany on, enclotat,
trobem l'estany de Can Roca. Una cartellera ens informa sobre
els importants valors ecològics que tenen aquestes zones humides.
Per visitar el pou de glaç cal dirigir-se a la riba oposada de l'estany
per corriols fresats pel bestiar.
Al final de l'estany, la ruta abandona el camí que seguíem per
dirigir-se cap a la dreta creuant els prats, al final dels quals neix
un camí ben traçat que ens porta fins al Pla de Bardina, des d'on
les vistes cap al Puigmal i muntanyes veïnes són espectaculars.
Retrobem les senyals de la xarxa Itinerànnia just en un revolt de
la pista ampla que baixa de la Portella d'Ogassa. Cal baixar per
aquesta pista paral·lela al Torrent del Vilaró. Al cap de pocs metres
abandonem la pista per un camí que surt a l'esquerra i que creua
el torrent. En una curta però forta pujada arribem al Coll de Bac
i poc més amunt a les restes d'una cabana i closa per al bestiar.
Comencem a baixar per la Serra de Can Dulsat. En una zona
oberta el camí gira cap a l'esquerra i s'endinsa en un ombrívol
bosc. La baixada per aquest camí és ràpida i ens condueix fins a
uns plans sobre la casa de Can Dulsat, on trobem una segona
cartellera, aquesta amb una taula d'orientació. Continuem per la
carena i baixem ràpidament fins a trobar la pista cimentada d'anar
a la casa de Can Dulsat. Pocs metres més avall ens creuem amb
la carretera del Vilaró. En aquest punt, si no volem tornar a Pardines
pel mateix camí, i tenim temps i forces, podem optar per seguir
la pista cap a l'esquerra que un cop creuat el riu ens enfila fins la
senyal R129 (Mas Ventós) i d'aquesta pujar fins al poble. Ara bé,
la ruta aquí proposada es dirigeix cap a la dreta, passant per les
cases de Vilaró, on seguim un camí que baixa cap al pont del Molí
d'en Roca, on retrobem la senyal R121. Finalment refem el camí
d'anada, ara en pujada fins a Pardines, inici i final de l'itinerari.
Continguts, il·lustracions i fotografies CEA Alt Ter (www.alt-ter.org)

