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El tram Vallfogona de Ripollès - Sant Joan de les Abadesses del GR-3 és relativament curt, només té uns 7 
km (2 h). És per això que s'ha mirat d'allargar-lo una mica més per tal d'optimitzar el desplaçament. 

Una primera opció era continuar pel GR-3 en direcció a Campdevànol però sense arribar-hi (De Sant Joan de 
les Abadesses a Campdevànol hi ha uns 20 km!). Es tractava d’anar fins a la collada de Can Roca seguint el 
recorregut del GR-3 que en aquest tram és comú amb el GR-1 i després continuar pel GR-1 en direcció a 
Ripoll; abans d’arribar a Ripoll el GR-1 troba la carretera punt on finalitzaria l’etapa. 

Aquest recorregut, en sentit invers (Ripoll – Sant Joan de les Abadesses) el vàrem fer ara ja fa més de 10 
any, el 27 d’octubre de 1997, quan seguíem el GR-1. Aquella vegada per anar de la carretera a la collada de 
Can Roca i baixar a Sant Joan de les Abadesses vàrem trigar 2 h 30 min; com que el perfil és gairebé simè-
tric, aquest seria el temps que caldria afegir a les 2 h inicials.  

Així doncs, el temps total de marxa seria 4 h 30 min que potser és una mica excessiu. Per altra banda, a la 
propera etapa, com que hauríem de començar a la carretera, d’entrada hauríem de pujar fins a la collada de 
Can Roca (1 h) fins trobar el GR-3; és a dir, repetiríem un tram força llarg. 

Una segona opció, per la qual finalment s’ha optat, és que des de Sant Joan de les Abadesses pugem cap a 
Ogassa anant per la ruta del Ferro que segueix l’antic traçat del ferrocarril miner que unia Ripoll amb Ogas-
sa. El temps d’aquest recorregut és aproximadament d'1h 30 min; així doncs, el temps total serà d’unes 3 h 
30 min. 

Us adjuntem un pdf amb el perfil aproximat de l'etapa (s'ha de revisar) comparant-lo amb el de l'etapa ante-
rior. 

Salutacions 

?????? 

 

Aquesta Circular s’ha enviat com a text en un missatge. 
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