
SECCIÓ DE SENDERS 
AE TALAIA 

DEL CONGOST DE MONT-REBEl AL GOLF DE ROSES 

17a Etapa: RIPOLL - COLL DE BOIXEROL - SANT JOAN DE LES ABADESSES 

26 d'octubre de 1997 

HORARI PREVIST 

Sortida de Vilanova i la Geltrú. 6.30 h 

Ripoll. Esmorzar. 8.45 h 

Inici de l'etapa. 9.30 h 

Camí vell de Rama. Reagrupament. 10.30 h 

10.40 h 

Coll de Boixerol. Reagrupament. 11.35 h 

11.50 h 

Collet de Can Sau. Reagrupament. 12.50 h 

13 h 

Sant Joan de les Abadesses. Dinar. 13.40 h 

Visita al monestir. 16 h 

Sortida cap a Vilanova. 17.30 h 

Vilanova i la Geltrú. 20 h 

Notes.-

** Esmorzarem a Ripoll (Hi ha alguns bars a la plaça del monestir). Dinarem a Sant Joan de les Aba
desses (Hi ha restaurants). 

** Després de dinar s 'ha previst fer una visita optativa al monestir de Sant Joan de les Abadesses 

** El fet de creuar a gual el torrem de Ribamala i el de la Pudor pot representar alguna remullada, 
S'aconsella portar roba de recanvi. 

** Si us plau, sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i vigileu que hi sigui tothom. 
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SECCIÓ DE SENDERS 
AETALAIA 

DEL CONGOST DE MONT-REBEl AL GOLF DE ROSES 

178 Etapa: RIPOLL - COLL DE BOIXEROL - SANT JOAN DE LES ABADESSES 

26 d'octubre de 1991 

Horari 
�� . -Parcial-- T-otal� 

0.00 0.00 

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT 

Comencem l'etapa d'avui a la plaça del Bisbe Morgades, enfront del monestir de Ripoll (690 m). 

Hem d'anar a passar per davant de l'edifici de l'ajuntament que queda a la dreta de l'església i seguir 
pel carrer del Doctor Raguer cap a l'esquerra. 

Una mica més endavant podem admirar la capçalera del monestir amb els set absis. Continuem pel 
carrer del Doctor Raguer que de fet és l'antiga carretera a Sant Joan de les Abadesses. 

0.05 0.05 

A la dreta deixem un petit parc i, a l'esquerra, un camí que s'enfila vers el cementiri del poble. 
Seguim endavant per la carretera. 

0.02 0.07 

Arribem al polígon industrial d'Estamariu. 

Nota. D'acord amb els senyals, el GR, en aquest punt, deixa la carretera i puja per un camí cap a 
l'esquerra. Aquest camí s'ha de seguir una estona i més endavant s'ha d'abandonar per tal de continuar 
per un trencall abandonat i pràcticament intransitable que passa pels darreres de les noves cases cons
truïdes al peu de la carretera. Donat que, després d'aquest mal pas, el GR retorna a la carretera reco
manem saltar-nos aquest petit tram i seguir endavant pel costat de l'asfalt que, en aquest cas, segur que 
és de més bon caminar. 

Passem per davant d'un conjunt de cases noves que ens queden a l'esquerra i dels Ferros Arimany, 
a la dreta. 

0.03 0.10 

En arribar a l'altura de les Indústries Casals hem d'abandonar la carretera i seguir per un camí que 
surt per l'esquerra vorejant una esplanada. 
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Deixem un camí a)'esquefra i, també a l',esquerra, veiem l'aqüeducte del canal del Ter que awi 
ens acompanyarà un bon tros de camí. 

Pugem lleugerament. Per l'esquerra se'ns uneix un camí i passem a frec de la paret d'un casalot 
qu� queda a la dreta. 

0.05 0.15 

Passem pel costat de la caseta d'un transformador i se'ns uneix un altre can;lÍ per l'esquerra. Conti
nuem pujant. 

0.01 0.16 

En arribar al capdamunt de la pujada trobem una creu de terme i deixem un nou trencall a l' esque
rra. Ara el camí. planeja a una certa alçada pel vessant dret de la vall del Ter; baix, a la dreta, hi veiem 
blocs d'habitatges i naus industrials. 

0.02 0.18 

Ens situem al costat del canal. 

0.01 0.19 

El camí gira cap a l'esquerra, travessa el canal i, immediatament, bifurca. Hem d'agafar la branca 
de la dreta que puja lleugerament per baixar més endavant. 

0.06 0.25 

A la dreta deixem un pont que travessa el canal; seguim pel costat del curs de l'aigua que en 
aquest sector té un traçat força sinuós. 

0.01 0.26 

Se'ns uneix un camí per l'esquerra i creuem novament el canal; baixem. 

0.01 0.27 

Arribem en una cruïlla de camins situada al peu d'un aqüeducte del canal construït per tal de 
salvar un petit torrent. Hem de rebutjar les dues branques laterals i seguir endavant tot travessant el 
torrent. 

0.04 0.31 

El camí baixa fins al nivell de l'enllaç de l'antiga carretera d'Olot i Sant Joan de les Abadesses 
amb la nova variant; a l'esquerra, enlairat, hi veiem el canal que passa per un aqüeducte. Hem de 
seguir uns pocs metres per la carretera fins enllaçar amb un camí que puja per l'esquerra. 

Passem per entremig del canal i d'una edificació. Seguim endavant, pel costat de l'aigua. 

0.02 0.33 

Atenció. Quan el camí gira cap a l'esquerra per tal de creuar el canal, nosaltres hem de seguir 
endavant per una mena de senderol molt desdibuixat pel mateix costat per on anàvem. A l'esquerra, a 
l'altra vora, s'hi pot veure una casa amb notables reixats. 
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0.01 0.34 

El senderol ens aboca de manera "literal" a la carretera pel costat d'un pal indicador del GR. Hem 
de seguir per l'asfalt cap a l'esquerra en direcció a Sant Joan de les Abadesses. 

0.02 0.36 

Abans de creuar un petit torrent s 'ha de deixar la carretera i seguir per un camí que baixa per 
l'esquerra. El camí segueix uns metres paral'lel al torrent; a l'altra banda, a un nivell inferior i accessi
ble des de la carretera, s'hi pot veure la font del Rector o dels Capellans. 

Una mica més endavant, el camí decanta cap a la dreta, creua el torrent i puja lleugerament molt 
atapeït de vegetació fins a situar-se novament a nivell del canal. 

0.04 0.40 

PaSsem pel costat d'un tram del canal cobert. 

0.01 0.41 

- -�Arribem en uiiacruillaaeca1fiiï1S-struaaaLtamunn:iel----canal;nem--de-"Creuar----el--canali-s-egu-ir--pe�--- ----- 

camí que va per la dreta, paral'lel al curs de l'aigua. 

0.03 0.44 

A la dreta, queda l'edifici del restaurant Barricon. 

0.01 0.45 

Arribem en una bifurcació; hem d'agafar la branca de la dreta que baixa. 

0.02 0.47 

Travessem un rierol. 

0.04 0.51 

Creuem una pista procedent de la carretera. 

0.03 0.54 

Se'ns uneix un camí per l' esquerra. 

0.01 0.55 

Desemboquem en un ampli i cuidat camí que ve de la carretera; és el camí d'accés a Rama, un 
veïnat centrat per un antic mas fortificat que, a la fi del segle XIX, fou reemplaçat per un petit palau de 
tipus versallesc, amb jardins i un gran parc natural. Hem de seguir per aquest camí cap a l'esquerra. 

0.03 0.58 

En passar pel costat de la caseta d'un transformador que queda a l'esquerra, un xic elevada, el 
camí decanta cap a l'esquerra. En aquest punt l'hem d'abandonar i seguir en la direcció que portàvem 
baixant lleugerament. 
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'Pocs metres més endavant travessem l'antic camí de Rama (740 m), una avinguda ombrejada per 
magnífics exemplars de plàtans i castanyers. 

0.03 1.01 

Passem pel costat d'un safareig i, uns metres més enllà, en arribar davant de l'Hostal de Rama, 
hem d'abandonar el camí que decanta cap a la dreta dirigint-se vers la carretera. Hem de .. seguir en la 
direcció que portàvem deixant l'edifici de I 'Hostal a la dreta. ; 

0.04 1.05 

Atenció. Hem de sortir del camí i anar per un corriol que s'enfila per l'esquerra amb fort pendent. 

0.02 1.07 

En' arribar al capdamunt de la breu pujada passem pel costat d'una línia de conducció elèctrica i 
desemboquem en un camí el qual seguirem cap a la dreta en baixada i paral'lels a la línia. Més enda
vant, el camí es transforma en un senderol. 

Enfront, a l'altra banda del torrent de Ribamala, podem veure-hi l'espectacular retallada practicada 
�--------ar vessant de la muntanya:per-tal de fer espai-al-pas-de+ a-eaHe4era.EI·sender-Ol-gir-aca�r.esqJ]erra j, ____ _ 

per entremig del bosc, s'endinsa a la vall de Ribamala. 

0.04 1.11 

Ens aboquem en una àmplia pista; és la pista que puja vers el coll de Jou, al peu del Taga. L'hem 
de seguir cap a l'esquerra, aigües amunt del torrent. En aquest punt hi·ha un pal indicador del GR. 

0.06 1.17 

Atenció. En trobar un altre pal indicador del GR, hem d'abandonar la pista i seguir per un sende
ro I que baixa per la dreta. 

0.04 1.21 

Després de travessar la primera d'una llarga sèrie de tanques de filferrada, hem de creuar, a gual, 
el torrent de Ribamala (760 m). Aquest torrent marca el límit entre els municipis de Ripoll i de Sant 
Joan de les Abadesses. Un cop a l'altra banda el senderol s'enfila fort per un terreny molt erosionat. 

Una vegada superat aquest primer tram amb fort pendent travessem una nova tanca, aquesta amb 
portell de ferro. Seguim pujant, ara més suaument, pel costat de la tanca que ens queda a la nostra 
dreta. 

0.07 1.28 

Passem per davant d'una cabana de pedra. El senderol va transfonnant-se en camí. 

0.04 1.32 

Després de fer un gir cap a l'esquerra per tal de creuar un petit torrent secundari, el camí bifurca; 
hem d'anar per la branca de la dreta que puja. 

0.02 1.34 

Desemboquem en una pista: l'hem de seguir cap a la dreta pujant. Més enllà passem per un tram 
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de sòl amb els estrats del terreny ben al descobert. 

0.04 1.38 

A la dreta comença la tanca d'una finca; passem per davant d'una de les seves entrades i seguim 
pujant pel costat de la tanca. Podem veure que les edificacions de la propietat s'han construït adaptant
se a les irregularitats del terreny. 

0.03 1.41 

Després de fer un revolt cap a la dreta deixem una nova entrada de la finca que, segons diu un 
rètol, és can Dos Dies. 

0.03 1.44 

Per l'esquerra se'ns uneix un camí procedent de can Barraca, refugi que fou del famós bandoler El 
Sabater. 

0.02 1.46 

-�- �-�-- - ---Deixemun-trencaH,--barrat--amb-ufr-C-aGe-na,--que-swt-per la dreta Més enllà traV�emJ.ln_tanca per 
al bestiar. 

0. 01 1.47 

Arribem en una bifurcació; la branca de la dreta es dirigeix vers can Toni. Nosaltres hem d'anar 
per la branca de l'esquerra, tot pujant per un terreny molt esmicolat;. uns metres més enllà deixem un 
trencall a la dreta. 

0.05 1.52 

Passem pel costat d'un pou tancat que queda a la dreta del camí i més endavant travessem una altra 
tanca de bestiar. 

0.01 1.53 

Arribem al coll de Boixerol (910 m), al peu del turó del Verdaguer, que ens queda a l'esquerra. El 
camí deixa un trencall herbòs que surt per la dreta en direcció a les ruïnes d'un mas (can Boixero] ?) i 
segueix cap a L'esquerra vorejant el turó del Verdaguer pel seu vessant nord-oest. Planegem. 

0.05 1.58 

Travessem una nova tanca per al bestiar; el camí puja una mica i després torna a baixar. 

0.06 2.04 

Arribem al coll de la Barraca i el camí, que rep el nom de camí de Xofré, canvia de vessant i 
entre en el terme municipal d'Ogassa. Ara, a la dreta, tornem a veure la vall del Ter. 

0.02 2.06 

Sortim en una àmplia pista; és la que havíem deixat abans de creuar el torrent de Ribamala i que 
puja vers el coll de Jou. A la cruïlla hi ha un pal indicador i un cartell que ens diu que ens trobem als 
Comuns d'Ogassa. Hem de seguir per la pista cap a la dreta. 
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0.03 2.09 

A l'esquerra deixem l'entrada d'un camp barrada amb una cadena. La pista es va enfilant pels 
vessants del tossal d'en Grata; a la dreta se'ns obre la panoràmica sobre la vall del Ter. 

0.05 2.14 

Quan la pista fa un revolt cap a l'esquerra hem d'abandonar-la i seguir per un camí que surt per la 
dreta baixant'per l'esquenall del contrafort (960 m). Hi ha un pal indicador i, més endavant, una tanca 
per al bestiar. 

0.04 2.18 

Arribem al collet de Solanguit on trobem una bifurcació; hem d'anar per la branca de l'esquerra 
que baixa fort seguint una carena secundària. 

0.11 2. 29 

A les ·envistes de la masia el Cortal hem de travessar una tanca i: una mica més enllà, en trobem 
una altra la qual haurem de vorejar deixant-la a la dreta. Al final d'aquesta tanca que envolta la masia 

--_·_�--item-de--segttir-pef-un-senQer-ol--quehaixalln�aonada _ ___ � ___ �� ______ ____ �_ 

El senderol, una mica desdibuixat, es dirigeix cap a l'esquerra i més endavant, ja més definit, 
comença a baixar vers el llit del torrent de la Pudor. 

0.07 2.36 

Arribem al llit del torrent i el creuem a gual (820 m); així retornem al terme municipal de Sant 
Joan de les Abadesses. Tot seguit, el senderol s'enfila per l'altra vessant amb fort pendent fins arribar 
al costat d'una línia de conducció elèctrica pel costat de la qual avança uns metres. 

0.05 2.41 

Travessem una tanca i pocs metres més endavant un rierol. El senderol va pujant amb suavitat. 

0.10 2.51 

Desemboquem en un camí i el seguim cap a la dreta; hem arribat al collet de Can Sau (860 m). 
Des d'ací tenim una àmplia panoràmica de l'últim tram del recorregut que hem fet; al fons, hi veiem 
el serrat de Sant Amanç. 

Una metres més endavant sortim en un camí més fressat. Cap a la dreta aniríem a can Sau; nosal
tres hem de seguir-lo vers l'esquerra baixant cap al torrent de la Ginebrosa amb fort pendent. 

0.03 2.54 

Enllacem amb un camí; l'hem de seguir cap a la dreta. 

0.05 2.59 

Després de travessar una tanca hem de creuar el torrent de la Ginebrosa a gual. Passat el torrent 
deixem un trencall a l'esquerra que es dirigeix al mas Torrenteres, que veiem en baixar. 

Pocs metres més endavant el camí bifurca; hem de seguir la branca de la dreta que puja lleugera
ment i segueix pel costat del torrent. 
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0.05 3.04 

Arribem al serrat dels Pins (840 m); tornem a tenim una àmplia perspectiva del serrat de Sant 
Amanç, el coll de Jou i el pic del Taga. 

. Travessat el serrat, el camí gira cap a l'esquerra i baixa cap a la vall de Sant Joan. Aviat se'ns 
obrirà la panoràmica de tota la vall i podrem veure Sant Joan de les Abadesses al fons. 

0.06 3.10 

A la dreta, una mica allunyat, queda el mas de Salomó. El camí segueix baixant fent un ampli 
tomb. 

0.02 3.12 

Passem per entremig d'un corral, a l'esquerra, i les edificacions de la gran masia de Solei Avall, 
a la dreta. En arribar davant del bonic portal d'aquesta masia hem de deixàr el camí que seguíem i anar 
per un que baixa per l'esquerra. 

. 

Més enllà, travessem una tanca i creuem un rierol. Un cop a l'altra banda pugem lleugerament i 
-travesseUl una-alt-ra--t-anea;-----:--'-�- ---�-� . ----.------ - - -� __ � 

0.04 3.16 

Passem pel costat d'una singular torre d'una línia de conducció elèctdca i arribem al mas de Tolo
sa. Hem d'anar a passar per darrera del mas, baixar cap al seu camí d'accés i seguir-lo vers l'esquerra. 

0.05 3.21 

Passem pel costat d'un cobert i desemboquem en un camí transversal que va paral'lel a l'antic 
traçat del carrilet. Hem de seguir-lo cap a l' esquerra. 

Una mica més endavant el camí gira cap a la dreta i creua i la no-via. A l'altra banda deixem, a la 
dreta, un antic edifici del ferrocarril i baixem cap a l'esquerra. 

0.03 3.24 

Sortim a la carretera procedent de Ripoll; l'hem de seguir cap a l'esquerra. Immediatament creuem 
la fondalada d'un torrent passant pel pont del Roser. 

Entrem a Sant Joan de les Abadesses. Continuem per la carretera deixant carrers laterals a l'esque-
rra. 

0.04 3.28 

A la dreta queda l'accés al parc de la Font de la Puda. 

0.02 3.30 

Arribem al nou pont sobre el Ter. Just abans de creuar-lo hem d'anar cap a l'esquerra on hi ha 
una placeta amb les Cinc Fonts i des d'on s'accedeix a l'antic pont medieval anomenat Pont Vell. En 
aquest punt finalitza l'etapa d'avui. 

Agustí Poch 

Octubre de 1997 

7 



....- 1100 

E 
"O -
4) 

-o 
x 

en 

:J 
·0 :::I Q) 
Ol ... o en ......... 

(/) en 
:.;:; 1000 cv 

o <11 Q) 
"U "'O c: "'O 

<t: 
:::I c: 

a::: il o.. o 

<5 <.J 
<11 cC 

u .!2 Q) Q; en 
Q) "'O "'O � 

.!2 "'O 
� o <5 Q) 

900 E <.J 

� 
"'O 

o o c: 
E .D o 
o a:: O 

a: -;) 
Q) e ..... 

c: 
"'O � o 

·e � 
(/) 

800 o 
u 

"O 
o-

a:: 

700 

Perfil de I·etapa 

600 
6 3'0 66 9'0 1�0 1 $0 HI�o 2 1 0 

Horari (min) 






