Camprodon – Ripoll (Ruta senderista)
Distància total: 24,94 km
Altitud màxima: 951 m
Altitud mínima: 692 m

Descripció de la ruta
Camprodon (988m)
Entrem a Camprodon per la Font de Forcadà i ens dirigim cap al centre del poble, fins arribar al pont romànic sobre el
Ter, que data del segle XII. Enfilem el carrer Mossèn Tussell que puja fins arribar a la carretera, creuem el pas de
vianants i anem a buscar el camí que ressegueix el riu. Atenció perquè hi ha un cert desnivell. Seguim el riu pel marge
dret fins arribar a la central. La creuem (atenció amb el gos), i seguim pel camí que en surt fins arribar a l'encreuament
de carreteres que passem per sota, per un gual amb forts pendents a ambdues bandes.
Trobem un pal indicador: “El Remei, 3,9km – 47min” i “Sant Pau 7,4km – 1h 37min”. Continuem pel camí asfaltat,
paral·lel a la carretera. Seguim ara per un pas lateral de la carretera, al final del qual trobem un pal indicador: “Camí del
Sitjar, 4,5km” i “Església del Remei”. Seguim per una pista ampla, cimentada a trams. Passem de llarg l'EDAR (Estació
depuradora d'aigües residuals) de Camprodon. Bona panoràmica sobre la resclosa.
Colònia Estabanell
Deixem a la dreta un antic pont de fusta penjat sobre el riu (està prohibit passar-hi), i ens trobem amb una bona vista de
la Colònia Estabanell. Ens trobem en una pista molt agradable. Passem de llarg l'entrada del Càmping Vall de
Camprodon, i seguim per la pista, recte.
Passem un pont que canalitza l'aigua, i l'anem resseguint durant una estona. Caminem per una interessant zona de
pastures amb avellaners, pollancres, aurons i trèmols, a les vores de la pista. Pujada sostinguda. La pista ens allunya
del riu (un pal ens indica “El Remei i “Camprodon”). Continuem per la pista, ara cimentada, i anem baixant. Passem un
pas canadenc.
Pal indicador “Santuari del Remei” i “Oix-Beget”
En aquest punt deixem la pista cimentada i seguim per la pista de terra que va cap a la dreta. Hi ha marques de PR i
GR. Zona preciosa, fresca i ombrívola, en una fageda. Trobem un antic abeurador sec a l'esquerra.
Passarem també prop del Mas Peric, a al dreta, a tocar de la Pista. En aquest indret el bosc és esponerós, amb faigs,
tells i avellaners. Trobem un nou pal indicador: “Sant Pau 3km – 47min”. Aquí hem d'anar amb compte i seguir la pista
cimentada, deixant la pista de terra que continua després d'un cadenat. Forta baixada continuada per pista.
Pont Aqüeducte
Pas canadenc. De seguida veiem el pont aqüeducte a l'esquerra. Just després d'aquest aqüeducte deixem la pista de
terra i ens enfilem per un corriol petit que surt de la nostra esquerra i que puja amb força. Antic canal de derivació de
l'aigua. Avancem sobre el canal, al final del qual hi ha unes escales que ens duen fins a l'extractiva El Carburo. Seguim
per la pista i continuem en el mateix sentit.
Pal indicador, just a les afores de Sant Pau de Segúries. Trenquem a la dreta, deixant a la nostra esquerra la tanca del
Càmping els Roures.
Sant Pau de Segúries (887m)
Baixem pel carrer, i poc després del restaurant Can Siscu circulem pel carrer de nova urbanització i trenquem a
l'esquerra fins a la zona del passeig de la muralla, creuant per un pas de vianants la carretera que porta a Sant Salvador
de Bianya passant pel Coll de Capsacosta. Seguim el camí i passem per diversos camps. Vorejant els camps i obrint i
tancant els filats, arribarem a la tanca de fusta que ens donarà pas a un altre camí. Aquesta tanca de fusta conté tots els
senyals de PR, Camí de Sant Jaume, el Camí i la Ruta del Ter. Seguim aquest camí perfectament marcat durant uns
tres quarts d'hora. Periòdicament, haurem d'obrir i tancar tanques de bestiar. És un tram ombrívol i d’una gran bellesa
(avellaners, faigs, etc). Podeu desviar-vos i visitar la font de la Puda.
Repuntxó
Seguim avançant i arribarem novament a la carretera, que haurem de seguir durant uns minuts. Podem mantenir-nos al
mateix marge esquerre fins que arribem a l'alçada del Repuntxó, on tindrem més bona visibilitat per travessar la
carretera de forma segura. Uns metres més enllà del Repuntxó, seguint la carretera, trobarem un camí que surt a la
dreta i en el qual hi ha indicacions de la Ruta del Ter. Immediatament ens situarem sobre el Pont de Perella, amb una
gran alçada sobre el riu: precaució. Creuem el pont, i quan arribem a la intersecció de camins, seguim a l'esquerra.

El Marquès
Seguim per la pista, ara planera fins que passem per davant la casa El Marquès. Veiem un canal lateral a la pista, que
va fins el Mas el Grau (convertit ara en un hotel) que voregem per la dreta, deixant una pista, també a la dreta, per
agafar un camí planer. De seguida trobarem una pista cimentada que baixa i un pont amb un rètol on hi diu “Càrrega
màxima 2000kg”. Podem passar-hi tranquil·lament. A l'altra banda del pont hi ha la Central Hidroelèctrica Sant Joan de
les Abadesses, de l'any 1923.
Arribem a un encreuament. Deixem el pont del Reixac a l'esquerra, i seguim per la pista que s'enfila a mà dreta, iniciant
una volta en forma de “paella”. Davant les indicacions del refugi del Reixac, nosaltres trenquem a l'esquerra. Seguim per
la pista pavimentada de lleuger pendent, i seguim el camí amb barana de fusta que tomba cap a l'esquerra resseguint el
riu. Des d'aquí podrem observar unes boniques vistes sobre el riu. Més endavant, el camí ens portarà a la vora d'un
prat que ens queda a mà dreta. Seguim la barana fins que creuem la riera per les pilones de formigó circulars. Al cap
d'uns metres creuarem una tanca de fusta. El camí s'estreny en alguns punts, fins que arribem a una altra tanca de pas.
La Batllia
Passem per davant la casa i seguim per la pista ascendent cimentada que ens apropa als masos de Janpere i el Coll.
Deixem una pista a la dreta, i continuem per l'esquerra, ara de baixada. Ja es veuen les primeres cases de Sant Joan
de les Abadesses al fons.
Lleugera pujada de la pista. Tot seguit baixem fins a travessar el riu per un pont, al costat mateix de les ruïnes de l'antic
Molí de Malatosca. Pugem per l'altre vessant fins a trobar la Ruta del Ferro. Trobem bancs i senyalitzacions. Tombem a
l'esquerra, i seguim per la ruta del carril bici. Travessem la carretera i entrem a Sant Joan de les Abadesses pel barri de
l'estació. La Ruta del Ter passa per davant de l'Alberg Ruta del Ferro, seguint la Via Verda.
Sant Joan de les Abadesses (773m)
Des de l'antiga estació del Carrilet (on hi ha l'Alberg i un restaurant), seguirem la Ruta del Ferro. Passarem per un pont
sobre el torrent de la Pudor. En aquest punt de la ruta, podem observar un paisatge en mosaic agrosilvoramader.
Travessem per sota la carretera N-260 i seguim endavant fins al pantà de Cal Gat.
Pantà de Cal Gat
Ens quedarà a la nostra esquerra; es tracta d'un itinerari molt interessant de descoberta natural en una verneda
impressionant. Hi ha possibilitats de veure fauna fluvial des d'un aguait.
Passem el pont de Ribamala sobre el Ter, amb molt bones panoràmiques. Deixem una pista a l'esquerra i passem per
sota l'antic pont de Pedra. A partir d'aquí, el camí s'enclota sota una vegetació ufanosa. Passem per un túnel i deixem a
la dreta una petita zona de descans amb una àrea de jogging. Bones vistes del riu, intermitentment. Més endavant,
passarem per una antiga construcció ferroviària, al costat d'una pista. Més endavant ja trobarem el polígon industrial Els
Pintors, de Ripoll.
Passarem pel costat d'una benzinera, a la dreta. Creuem la N-260 per sota, i una mica més enllà deixem a la dreta els
edificis de la Fundació Eduard Soler. Hi ha un trencant a la dreta, per si volem visitar la ruta de natura del passeig dels
aurons. Seguim recte. Bona panoràmica del monestir.
Finalment, arribarem al punt d'informació turística i Restaurant CAT Can Guetes, on hi trobarem un plafó informatiu de la
Ruta del Ter. Haurem de seguir el camí que ressegueix el pàrquing per la dreta, fins a creuar el pont.

