Ulldeter – Camprodon (Ruta senderista)

Distància total: 21,73 Km
Altitud màxima: 2.258 m
Altitud mínima: 947 m

Descripció de la ruta
El punt d'inici de la Ruta del Ter a peu és el refugi d'Ulldeter. No obstant, caldrà primer accedir-hi des de l'aparcament al
marge de la carretera que s'enfila cap a Vallter 2000. Hi ha una àrea d'aparcament i diversos cartells que indiquen les
rutes que surten des d'aquest punt. Arribar fins al refugi ens portarà uns 30 minuts, pujant per un pendent pronunciat, i
seguint les marques vermelles del GR. A dalt, trobarem el refugi i, just uns metres més amunt, la primera cartellera de la
Ruta del Ter. Si volem anar pròpiament al naixement del Ter, haurem de caminar uns vint minuts en direcció al Coll de la
Marrana, fins uns pedregars d’on aflora l’aigua, que constitueixen el naixement del Ter. Una altra cartellera també ho
explica.
Refugi d'Ulldeter (2.235 m)
Sortim del refugi d'Ulldeter i encarem la baixada, entre prats alpins i els primers pins negres. De seguida trobem el pal
indicador del GR-11 «Coll de Noufonts – Núria». Una mica més avall, passem el riu per sobre d'un pont. Bona
panoràmica sobre la portella de Mantet. Arribem a un revolt pronunciat de la carretera.
Revolt pronunciat
D'aquí surt el camí que mena al refugi de Pastuira, on hi ha la zona d'aparcament de vehicles. Hi ha un pal indicador del
refugi d'Ulldeter. A partir d'aquest punt, anirem seguint el camí a mà dreta que talla els revolts de la carretera. Seguim
uns 10 metres per la carretera, i ens tornarem a decantar a la dreta. Aquest primer tram ens estalvia fer els revolts per
carretera, però ens acaba conduint a la zona d'aparcament. Per tant, si perdem les marques de la Ruta del Ter i seguim
per la carretera, arribem igualment al mateix punt.
Un cop arribem a la zona d'aparcament, la travessem i, just abans d'agafar la carretera de baixada, haurem de desviarnos fent un gir de 90º a la dreta, descendint per un talús que ens situa al costat esquerre del riu. En aquest punt, la ruta
senderista (indicada amb marques verdes) i la ruta cicloturística (indicada amb marques vermelles), es bifurquen i no
coincideixen durant uns quilòmetres. Nosaltres, que estem fent la Ruta del Ter a peu, seguirem les marques verdes.
Entrem a la vall i seguim el sentit de baixada, tot passant sota mateix d'una línia elèctrica. Anirem trobant algunes fites i
marques de GR, així com de la Ruta del Ter.
Zona de mullenes
Travessem aquesta zona, salvant així les aigües que provenen de la Coma Ermada, tot i que depenent de l'època serà
inevitable mullar-nos els peus.
Font del Saüc (1.810 m)
Continuem baixant, sempre seguint la mateixa direcció que portàvem, per sota de l'estesa elèctrica. Al cap d'una estona,
deixem a la dreta una pal indicador que diu «Font del Saüc i Ulldeter». Bona panoràmica sobre el riu i bonica vista de
l'aiguabarreig de les aigües del Ter i de les de la Coma de l'Orri. A continuació, trobem un pal i un cadenat.
Al cap de poc, arribarem al final de la pista que ens mena a la carretera d'Ulldeter a Setcases. També hi ha un rètol que
indica “Muntanya de Sant Miquel – CUP2” i un altre que diu “Setcases 4km – 48min”. A partir d'ara seguim per la
carretera, situant-nos a la banda esquerra, per major seguretat. Aquests 4km per asfalt resulten una mica pesats,
tingueu paciència. En aquest punt, s'unifica la Ruta del Ter senderista (marques verdes) i cicloturística (marques
vermelles), en una sola marca bicolor (verda i vermella).
Més endavant passem per una antiga edificació en ruïnes que queda a l'esquerra de la carretera i una possible baixada
al riu amb bones vistes sobre aquest.
Setcases (1.266 m)
Al km 9 d'aquesta etapa entrem a Setcases, passant un pont sobre el Ter (a la dreta de la carretera hi ha una bonica
àrea de descans, amb bancs i la font del Pont Nou). Si volem visitar el poble, entrem per l'antiga carretera de la dreta i
seguim els carrers de Setcases fins arribar a l'església parroquial de Sant Miquel (s. XII – XV). Si preferim passar de
llarg, ens situem al passeig que transcorre al costat mateix del riu, i circumval·la el poble. A la part més propera al pont
hi ha una “platja fluvial”, on podem refrescar-nos a l’estiu. A la part baixa del poble travessem el pont sobre el Ter i
seguim la carretera uns 150m.

De Setcases a Vilallonga de Ter
Sortim del poble i a uns 500m al sud, una mica més enllà del cementiri del poble trobem una bifurcació a l'esquerra i un
pal de PR-188 que ens indica “Camprodon 13km – 3h 53min”. En aquest punt, la Ruta del Ter es bifurca. Trobarem una
placa de la Ruta del Ter de color verd (ruta senderista) que ens fa seguir pel sender que s'enfila a l'esquerra, i una placa
vermella (ruta cicloturística) que ens faria seguir per la carretera. Seguirem les marques verdes de la Ruta del Ter, a mà
esquerra. El sender és estret i puja de valent. L'ascensió és forta, llarga i continuada, 2km de pujada sense treva, però
així ens estalviem de passar per la carretera durant diversos quilòmetres.
Passem per antics camps de dall d'alta muntanya, ara abandonats, amb avellaners, freixes, bedolls i gòdues, a banda i
banda del camí, força ombrívol. Si teniu dubtes, les marques grogues d'Itinerànnia també segueixen el mateix
recorregut que la Ruta del Ter, fins a Vilallonga de Ter.
Seguim resseguint el camí, poc marcat, fins que arribem a una tanca de bestiar, i haurem de fer un gir a la dreta, anant
a buscar la direcció general cap a la dreta, fent un flanqueig ascendent. És possible que veiem vedells pasturant en
aquesta zona i que hi haguem de passar a prop. El camí segueix flanquejant per sota la carena, lleugerament
ascendent, amb bones panoràmiques sobre la vall del costat. Deixem un corriol a la dreta i seguim el que puja pel dret.
Continuem per un sender molt poc evident. En arribar a un prat obert on hi ha piles de rocs d'antigues construccions, cal
tombar a sud. El camí planeja sota mateix de l'estatge dels pins negres, travessant prats plens de cards. Hi ha antics
camps de dall i de pastura entre el bosc.
Petit rierol
Travessem un petit rierol. El camí comença a baixar, primer per prats i després entre el bosc. Travessem uns prats a
una altura molt panoràmica sobre la vall, i arribem fins a un cirerer molt gros. Seguim en tot moment les marques verdes
de la Ruta del Ter, i les marques grogues d'Itinerànnia.
Passem una zona de mullenes (on també pot haver-hi vedells) i saltem una tanca de bestiar força enginyosa, amb un
pal al mig. Arribem fins a un rierol i un petit toll, que travessem sense dificultat. El sender ens mena cap a una pista de
terra, que seguim en sentit descendent fins a Llebró.
Llebró (1.250 m)
Passem per Llebró, un petit llogarret amb quatre cases, sense serveis. El travessem i seguim la pista, passarem per
sobre d'una antiga resclosa. El sender és estret, bonic, obac i fresc. Saltem una tanca de bestiar. Bona panoràmica
sobre Llebró. Deixem una pista que va cap a la dreta i pugem per l'esquerra, vorejant un camp d'herba. Anem, per una
antiga pista, mantenint la cota. Travessem un rierol. Iniciem un abrupte descens, i seguim per la pista. Al cap de poc, el
camí trenca a l'esquerra i abandonem la pista vora la tanca de bestiar (que ens queda a la dreta). Passem per sobre un
mur de formigó a la mateixa cota que una resclosa. El sender continua a mà esquerra. Un cop arribem a un pomera,
baixem dret cap avall.
Confluïm amb una pista amb unes coníferes ornamentals plantades a la nostra dreta. Deixem una altra pista que baixa
a la dreta i travessem un filferro per al bestiar. Seguim ara una pista cimentada. Deixem el Mas Barruda a l'esquerra i el
Mas Feixa a la dreta. Fem algunes ziga-zagues i arribem a la Plaça Major de Vilallonga de Ter.
De Vilallonga de Ter a Llanars
A la Plaça Major de Vilallonga de Ter, hi tornarem a trobar la confluència de la ruta cicloturística (senyalització vermella) i
la ruta senderista (senyalització verda), de manera que a partir d'aquest punt, les marques que ens trobarem seran
bicolors, perquè el traçat serà comú.
Baixem pel Carrer Major. Després el Carrer de l'Empriu ens mena a la carretera que travessarem pel pas de vianants.
Ens apropem al riu seguint en direcció a la Font Blanca i la Font Negra. Travessem el riu, bones vistes a la nostra dreta,
al costat d'una resclosa. Girem a l'esquerra, seguint les indicacions d'un pal que indica “La Roca 2,5km - 43min” i
“Camprodon 5,4km- 1h 32min”.
Transitem ara per una pista de terra planera, molt bonica i agradable, sota els arbres, fins a la font Blanca (4h 49min),
sota un gran plàtan. Seguim enllà.
Font Negra
Font, àrea d'esbarjo i resclosa. Continuem per la pista entre freixes molt alts i antics murs de pedra seca. Trobem un
trencant amb un pal indicador on hi diu “La Roca” cap a l'esquerra i “Abella” cap a la dreta. Anem cap a la Roca. Deixem
el riu i ens enfilem per una llarga i continuada pujada. Final de la pujada. El camí ens aboca a una carretera asfaltada
on hi ha un pal indicador, a l'esquerra hi diu “Llanars 1,3km – 22min” i “ Camprodon 3,3km – 57min”.

Bona panoràmica de la Roca i de la vall des d'aquest punt. Baixem per la carretera asfaltada. Un nou pal indicador ens
marca la direcció correcta. Anem seguint les indicacions de la Ruta del Ter.
La Roca (1.042 m)
Un cop a La Roca, agafem el camí de la Verge del Remei, que és asfaltat i pràcticament surt en línia recta cap a
Llanars. Després es transforma en una pista. Hi ha un pal indicador on hi diu “Llanars 1km – 15min” i “Camprodon 3km
– 51min”. Des d'aquí tenim una perspectiva impressionant de la Roca. Més endavant, passem el riu per un pont
metàl·lic i a l'altra banda trobem una petita àrea d'esbarjo amb l'oratori de la Verge del Raïm. Després una central
hidroelèctrica. Continuem enllà.
Pont històric i font
Arribem al pont del Molí. Hi ha una font ombrívola sobre el riu, ja som a l'entrada de Llanars. Ens desviem a l'esquerra
(deixant a la dreta un camí rural asfaltat), passem el pont i entrem a la població.
LlanarsPugem pel carrer de la Cerdanya, deixant a l'esquerra el Carrer del Molí, i arribem a la carretera. Trenquem a la
dreta. Passem pel centre de la vila, amb diversos serveis. Seguim la carretera avall, pel voral ample, fins a arribar a
l'església parroquial de Sant Esteve (s.XII). Continuem pel carrer de la Font i sortim de Llanars per un ample passeig al
costat de la carretera. A la dreta ens queda una bonica àrea d'esbarjo en l'anomenat passeig de Lluís Suriñach.
Transitem per la banda dreta de la carretera, per una ampla vorera sense perill.
Seguim pel costat dret fins que tombarem a la dreta per una pista cimentada al costat d'unes bústies de correus (a l'altra
banda de la carretera veiem un oratori). Una pilona del Consorci del Ter ja ens indica el gir. Baixem cap al riu i el
travessem sobre un pont. Pareu atenció en aquest punt: Immediatament després de travessar el pont trobem, a mà
esquerra, un pal indicador on hi diu “Camprodon 1km – 13min”. Girem a mà esquerra en aquesta direcció i anem pel
costat del riu, per un sender convenientment fitat amb marques de PR. Anem per la llindera del bosc de ribera i a la
dreta tenim prats de pastura i un filat.
Riera d'Espinauga
Arribem a la riera i la travessem per la passera metàl·lica. Pugem per l'altre vessant del rierol i arribem a uns altres
prats. El sender és visible i sense complicacions i hi ha marques de GR als arbres. Atenció aquí també amb els filats de
bestiar, que van canviant de posició. Deixem els prats i ens precipitem per un corriol que baixa, tot d'una, fins a situarnos a la vora del riu en un estrat inferior respecte els prats. Seguim fins a la font. Trobareu senyals de la Ruta del Ter
pintades en roques i arbres.
Seguim camí enllà. Entronquem amb una pista, en un lloc on hi ha un pal indicador ben bé a l'entrada de Camprodon. Al
pàrquing hi trobarem una cartellera de la Ruta del Ter.

