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L'FSE inverteix en el teu futur

LA XARXA DE SENDERS ITINERANNIA
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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
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 CAMPRODON
A LA TORRE DE
CAVALLERA PER
L’OBAGA D’ESPINALBA
Fàcil

3h.
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DE CAMPRODON
A LA TORRE DE
CAVALLERA PER
L’OBAGA D’ESPINALBA

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

En aquest punt la ruta continua fins a la Torre de Cavellera, tot
passant per la casa del Puixeu. Per arribar-hi cal seguir la pista un
centenar de metres més enllà de la casa i desprès creuar uns prats
fins situar-se sota el turó de la torre. L'accés és fàcil, tot i que cal que
cadascú es faci el seu camí. Aquesta torre quadrada és d'origen
medieval del segle XIII, però l'indret està documentat com a fortificat
ja al segle X. Als peus de la mateixa torre trobem un búnker o niu de
metralladora dels anys 40 del segle XX que es construí com a defensa
en cas d'una possible invasió durant la Segona Guerra Mundial.

FITXA TÈCNICA

alçada (m)

Temps: 3h.
Distància en km: 8,500 km
Alçada màxima: 942m snm
(Pont Nou de Camprodon)
Alçada mínima: 1150m snm
(Les Escomes del Puixeu i Torre de Cavallera)
Desnivell acumulat de pujada: 300 m
Desnivell acumulat de baixada: 300 m
Dificultat: Fàcil
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L'itinerari s'inicia al Pont Nou de Camprodon, on a prop trobem
la senyal R69. Seguim pel carrer d'Espinalba, en direcció a Llanars,
i passada la rotonda continuar en direcció a la Font de Forcarà. Un
cop a la font caldrà seguir sempre el camí, a trams corriol, paral·lel
al riu Ter. A estones el camí s'aparta del riu per enfilar-se i continuar
pels marges dels prats propers. Creuem fins a tres torrents, el darrer,
desprès del pont i els prats del Collell, ens obliga a fer una
desgrimpada i grimpada forta al estar molt engorgat. Desprès de
passar pel costat d'una plantació de pollancres i creuar uns grans
prats arribem a la senyal R92 (Pont del Molí) a tocar Llanars.
Seguim la pista encimentada en pujada i direcció Camprodon pel
Puixeu fins la segona pista que es desvia a mà esquerra. Seguim
aquesta pista també encimentada. Davant nostre tenim la muntanya
de Sant Antoni de Camprodon. Desprès de que la pista creui dos
torrents arribem a la casa de Can Pagès on podem veure alguns
exemplars de salzes força grans. Continuem ara per una pista de
terra en forta pujada i enmig del bosc. Aquesta pista ens condueix
fins al Collet d'en Gener, una zona planera de prats que ens permet
gaudir de vistes sobre la mateixa vila de Camprodon i la vall del
Ritort i la muntanya del Comanegre. En aquest punt cal estar atents
i no confondre'ns amb les marques blanque si grogues que davallen
ràpidament a la nostra esquerra en direcció nord. Nosaltres hem
de continuar per un corriol que ens situa a la cara est de la muntanya
i que en suau pujada ens porta fins a una zona més neta de vegetació
i que ens permet gaudir de vistes cap a la vall del Ter en direcció
a Sant Pau de Segúries. El camí planeja plàcidament i ens regala vistes
cap al Puigsacalm i les muntanyes del Collsacabra, així com dels suaus
prats del Puixeu i del turó on s'alça la Torre de Cavallera, el nostre
objectiu. Entrem a les anomenades Escomes del Puixeu, una zona
antigament molt conreada com ho demostren les moltes feixes que
hi ha a la vessant de la muntanya. Arribem a la senyal R68 (El Puixeu).

PER SI US HEM DE CONVÈNCER:
Itinerari circular de gran bellesa paisatgística que ens permet
arribar a la Torre de Cavallera, tot passant pel camí vora Ter de
Camprodon a Llanars i l'Obaga d'Espinalba. Durant el recorregut
es gaudeix de bones vistes sobre la Vall de Camprodon i les
muntanyes que l'envolten.
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Per continuar la ruta cal desfer el camí fins a la senyal R68 (El Puixeu)
i baixar en direcció a Camprodon per l'antic camí que comunicava
aquesta població amb Surroca i Ogassa. El camí molt còmode i
ombrívol davalla ràpidament en uns curts revolts a l'indret anomenat
les Marrades. Més endavant passem per una font enmig del bosc
i poc més enllà creuem un rec per un pont. En aquest punt podem
observar que el camí estava empedrat. El camí esdevé un corriol
ja a tocar a Camprodon en una zona més solellada i acaba
desembocant a la carretera que puja a l'aparcament de Mas Ventós.
Cal pujar fins l'aparcament i d'allà baixar per unes escales que ens
portaran fins al Pont Nou punt d'inici i final de l'itinerari
Continguts, il·lustracions i fotografies CEA Alt Ter (www.alt-ter.org)

