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LA XARXA DE SENDERS ITINERÀNNIA

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!

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. La senyalització de la 
xarxa bàsica (banderoles amb punta vermella) 
indica les 4 poblacions més properes en cada 
direcció i està indicat en temps. Les banderoles 
dels itineraris dels municipis, com el que teniu a les 
mans, tenen la punta verda i us indiquen el nom i la 
direcció de l’itinerari.

Cada pal disposa d’una plaqueta que indica 
el topònim del lloc on està situat, l’altitud, les 
coordenades UTM.

LA SENYALITZACIÓ

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

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

+INFO:
www.itinerannia.net

www.turismegarrotxa.com
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Aquesta és una magnífica ascensió al cim de Finestres, un dels millors 
miradors de la Garrotxa. Cal destacar la varietat dels paisatges, ja 
que al llarg del recorregut s’aniran alternant fagedes i alzinars.

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

Comencem la ruta a l’aparcament de l’entrada de Santa 
Pau, i agafem el carrer Major. Quan agafem el carrer del 
Pont trobem el pal G29 Santa Pau i anem en direcció 
a Sant Aniol de Finestres. Seguim el carrer del Pont fins 
a la plaça de Baix i agafem el carrer de les Cases Noves. 
Acabada la baixada, trobem l’encreuament G126 camí 
Doma, girem cap a la dreta seguint la direcció de Santa 
Maria de Finestres per la Coma. A la següent cruïlla (20 min) 
seguim recte. Més endavant agafem un camí que planeja 
entre l’alzinar. Creuem un petit caire i passem entre dues 
grans roques. Poc després girem a la dreta per una pista 
formigonada. Uns metres abans d’arribar a una cabana, 
agafem un corriol que puja cap a la dreta i ascendeix fent 
unes llaçades tot creuant la torrentera. Després de fer un 
bon tram de pujada, abandonem la torrentera per accedir 
a un camí ample que seguim cap a la dreta. 

Al collet del Puigsafont (1h 50 min), agafem la pista de 
la dreta que ens portarà fins al pal G990 fageda de 
Finestres. Seguim recte, en direcció a Sant Aniol de 
Finestres (1h 15 min). Després d’una ampla ziga-zaga, 
arribem al petit oratori de Sant Antoni. D’una frondosa 
fageda, passem a un atapeït alzinar en molts pocs 
metres. Aquest és un fenomen molt poc comú, ja que 
normalment la transició entre aquests tipus de boscos 
necessita  distàncies més llargues. 

El camí planeja fins a arribar a Santa Maria de Finestres. 
Desfem el camí fins al pal G990 fageda de Finestres. 
Girem en direcció al Sallent fins a unir-nos a una pista, 
que seguim avall cap a la dreta. Just abans que la pista 
giri fortament cap a la dreta, trobem l’encreuament G991 
el Clascar, Agafem un camí que baixa cap a l’esquerra 
on l’indicador ens dirigeix cap a Santa Pau (pels Arcs). 
Desemboquem en un camí més ample que seguim cap a 
la dreta i que aviat gira 180º cap a l’esquerra, per començar 
a perdre altura. Anem seguint les marques d’Itinerànnia 
fins a arribar a una pista just en un revolt, on girem a 
l’esquerra. La pista ressegueix el límit del bosc durant un 
bon tram. Passem pel costat del mas Carrer i continuem 
baixant per la pista fins que trobem una carretera 
asfaltada. Aquí girem cap a la dreta seguint la carretera 
asfaltada fins a arribar a Santa Maria dels Arcs. Creuem el 
santuari i continuem en direcció a Santa Pau per un camí 
que supera un turó. Ben aviat apareixen les vistes de Santa 
Pau, on ens dirigim, creuant la petita torrentera i arribant a 
la cruïlla per on hem sortit del poble pel pal G126.
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FITXA TÈCNICA

Temps: 4h 25min
Distància en kms: 12 kms

Alçada màxima: 861m
Alçada mínima: 440m

Dificultat: Mitjana

DESNIVELL ACUMULAT
En pujada: 640m

En baixada: 640m
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