
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 un 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.

DE NÚRIA A
QUERALBS PER
PASTURES I
CAMINS MINERS

L'FSE inverteix en el teu futur

Unió Europea
Fons social europeu

5h. 45min.Alta

20

Trobareu cartelleres informatives amb el mapa de la xarxa de senders
de la comarca a cadascuna de les poblacions”.



Temps: 5h. 45min.

Distància en km: 16 km

Alçada màxima: 2.156m snm (Serrat

de la Fita)

Alçada mínima: 1.202m snm (Plaça del

Raig de Queralbs)

Desnivell acumulat de pujada: 267 m

Desnivell acumulat de baixada: 1025 m

Dificultat: Alta (no aconsellable realitzar

durant el període hivernal per l’acumulació

de neu en el camí que dificulta el seguiment

de les senyals).

DE NÚRIA A
QUERALBS PER
PASTURES I
CAMINS MINERS

FITXA TÈCNICA

XARXA ITINERANNIA

RUTA PROPOSADA

CARRETERA

RIU

SERVEIS TURÍSTICS
(Consultar web)

SENYALITZACIÓ VERTICAL
NUSOS DE LA XARXA

PER SI US HEM DE CONVÈNCER:
Itinerari que transcorre en gran part per terreny d'alta muntanya

amb espectaculars vistes de les muntanyes que envolten Núria

i la Vall de l'Alt Freser i,  cap al sud, el Taga i Serra Cavallera. El

darrer tram del recorregut ressegueix antics camins miners tot

passant per vestigis d'aquesta important activitat de muntanya.
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Iniciem l'itinerari al Santuari de Núria resseguint la riba dreta de

l'estany i passant pel costat de l'ermita de Sant Gil. Arribem a la

Creu d'en Riba (senyal R113) des d'on ens dirigim a la dreta, en

direcció Queralbs per Fontalba i el Collet de les Barraques. El camí,

força descompost, al començament puja fort, tot fent ziga-zagues.

Desprès el camí es suavitza i va planejant per sobre de la vall, tot

creuant la coma de les Perdius i la Coma de Gombrèn, on trobem

restes d'antigues cabanes de pastor. Al final d'una pujada creuem

el Serrat de la Fita i entrem a la Vall de Fontalba. L'ampla Coma

de Fontalba ens obliga a fer un gran tomb per creuar el torrent

del Puigmal. Arreu de la muntanya podem veure petits torrents

que neixen de dous (surgències d'aigua). Un cop a l'altra banda

del torrent el camí puja suaument en direcció a la Collada de

Fontalba. Poc abans d'arribar a l'aparcament de la collada, el camí

es desvia amunt cap a la dreta per situar-se per sobre la vall del

Freser. Les vistes des d'aquest punt són espectaculars: a l'est els

Torreneules i el Balandrau dominen les gorges del Freser, mentre

que al sud Serra Cavallera, el Taga, Sant Amand i la propera Serra

d'Estremera ens fan de taló de fons.

El camí continua en baixada suau per prats de pastura tot rodejant

la cara sud del Puig de la Dou. A l'estiu és normal trobar grans

quantitats de bestiar en aquests zona. Cal estar atents a les senyals

(blanques i grogues) per què hi ha molts corriols oberts pel bestiar

que ens poden fer confondre. Creuem el Collet d'Estevenís, passem

pel costat de la barraca de Mantegosa i baixem, ara més

decididament, en direcció al Torrent d'Estremera. Creuem el torrent

per una palanca de fusta i arribem a la Font de l'Home Mort.

A l'altra banda del torrent trobem el final d'una pista forestal.

Deixem per uns moments el camí senyalitzat i baixem per aquesta

pista fins retrobar de nou, al cap d'uns 1.800 metres més avall,

les senyals a la Mina Saragossa. Aquesta mina de ferro i arsènic

és la que es troba a major altitud del conjunt de mines de la zona.

Per poder baixar el material extret es van necessitar instal·lar un

parell de cables aeris i construir una via de vagonetes de quatre

quilòmetres i  mig de longitud. La ruta ressegueix en gran part

el camí que feia el mineral extret. Deixem la pista forestal per on

baixaven per davallar ràpidament en direcció al fons de la vall

per un corriol que serpenteja. Creuem el torrent per un pont

metàl·lic i a l'altra banda arribem al final de la via de vagonetes

que coincidia amb l'estació inferior del cable aeri. Resseguim ara

la via de les vagonetes que planeja i s'estreny de forma vertiginosa

sobre la vall. Poc a poc la vall es va obrint i el camí es fa més

ample. Abans de creuar un torrent per un pont, trobem les senyals

de GR (blanques i vermelles) que no deixarem fins al poble de

Queralbs. Poc a poc la pista va baixant i aprofitant algunes dreceres

entrem a Queralbs per l'església romànica de Sant Jaume (senyal

R115). Baixem pel carrer de l'església tot passant per la plaça de

la vila i finalment, pel carrer Pla, arribem a la plaça del Raig

(senyal R114), final de l'itinerari. Podem tornar a Núria amb el

cremallera.

Continguts, il·lustracions i fotografies CEA Alt Ter (www.alt-ter.org)2
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