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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!

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.
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L'itinerari s'inicia a Planoles, a la plaça del Casino. Prop de
l'església de Sant Vicenç, del segle XII, que val la pena visitar.
Ens dirigim direcció est pel carrer de les escoles al final
d'aquest carrer ample, a la banda esquerra trobarem unes
escales que ens portaran fins a la senyal R-151 (Font de la
Serra). Agafem el camí direcció Ventolà i Ribes de Freser. El
camí acaba en una pista encimentada que puja del veïnat
de les Casetes; cal que agafem aquesta pista amunt fins
trobar la carretera.
Creuem la carretera per continuar per una altra pista. Deixem
a mà esquerra el camí que porta al turisme Rural El Serrat.
Continuem el camí enmig d'una roureda que poc a poc va
guanyant alçada. Arribem al Solà, un petit nucli de quatre
cases disperses que es va formar arrel de l'augment de
l'activitat minera durant el segle XVIII. Deixem a sota algunes
d'aquestes cases i una mica més endavant en trobem una
altra totalment restaurada. El camí s'endinsa cap al fons
del torrent de les Vernedes, on abunden alts pollancres.
Passat el torrent i després d'una curta però forta pujada,
veiem al nostre davant el poble de Ventolà.
Arribem a Ventolà pel carrer de Planoles. Aquest petit poble,
va néixer arrel de l'activitat minera. S'estructura al peu de
l'església romànica de Sant Cristòfol, és interessant visitar.
Deixem Ventolà baixant per la carretera, tot passant a prop
d'un boix grèvol monumental. Al primer revolt de la carretera
agafem el camí miner que ens conduirà fins a Can Paloca,
antiga casa de miners avui enrunada. Passem pel costat de
la Font de Can Paloca i poc més endavant arribem al conjunt
de mines a cel obert i en galeria conegudes com Ferreres de
Ventolà. Aquestes mines de ferro, coure, níquel i arsènic van
ser explotades des dels temps dels romans fins als anys 60.

FITXA TÈCNICA

alçada (m)

Temps: 3h
Distància en km: 8,750 km
Alçada màxima: 1.310m snm (Ventolà)
Alçada mínima: 905m snm (Ribes de Freser)
Desnivell acumulat de pujada: 260 m
Desnivell acumulat de baixada: 485 m
Dificultat: Fàcil
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PER SI US HEM DE CONVÈNCER:
Itinerari que ens apropa al patrimoni geològic i miner de la vall
de Ribes i al petit poble de Ventolà. Durant el recorregut es
gaudeixen d'impressionants vistes sobre les poblacions de la
Vall de Ribes i les serralades prepirinenques de Montgrony, el
Taga i Cavallera.
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Un cop passat tot el complex miner, el sender davalla
ràpidament fins a la Collada de Segura, sobre mateix de
Ribes de Freser on trobarem el senyal R-120, queden 40
minuts. Val la pena arribar-se fins a les runes de l'antic castell
roquer que controlava la vall, situat a pocs metres de la
collada.
Baixem ràpidament per un corriol direcció a Ribes de Freser,
rodejant el granòfir, una gran massa granítica, reducte d'una
antiga xemeneia volcànica. Arribem a la vila per l'oratori de
Sant Cristòfol, R-122, i l'antic camí de Cerdanya. Ja som a
Ribes de Freser. Podem tornar amb tren a Planoles.
Continguts, il·lustracions i fotografies CEA Alt Ter (www.alt-ter.org)

