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La senyalització vertical, es troba en els encreuaments 
de camins. La senyalització de la xarxa bàsica (bande-
roles 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.

LA XARXA DE SENDERS ITINERANNIA
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!

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

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.

CAMÍ ERRONI
MARCA DE
SEGUIMENT
(3 x 10 cm)

GIRAR A LA DRETA
O A L’ESQUERRA

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

VALL DE RIBES

+INFO:
www.itinerannia.net
 www.vallderibes.cat
www.elripolles.com
 #sendersvallderibes

Descarrega’t l’APP d’ITINERÀNNIA



RUTA DE
LES MINES

XARXA ITINERANNIA
RUTA PROPOSADA
CARRETERA
RIU
SERVEIS TURÍSTICS
(Consultar web)

SENYALITZACIÓ VERTICAL
NUSOS DE LA XARXA

13

Temps: 5h 50min
Distància en km: 13,9 km
Alçada màxima: 1.515 m (camí)
Alçada mínima: 973 m (Ribes de Freser)
Desnivell acumulat de pujada: 650 m
Desnivell acumulat de baixada: 650 m
Di�cultat: Alta

FITXA TÈCNICA
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R120  Collet 
de Segura

Mapa: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 2019
Continguts i fotografies: Ajuntament de Ribes de Freser.

RF7  Can Baldric

R119  Batet

RF10  Ventolà

CR

R122    Sant
Cristòfol

RF8
Les Fites

Aquesta ruta és un viatge a la història minera de la Vall de Ribes i als 
nuclis que van créixer al voltant d’aquestes explota- cions. Visitarem 
4 de les mines més representatives de la vall.

RF9  Torrent 
de la Fernanda

Ruta circular des de Ribes de Freser, on iniciarem 
la pujada a l’oratori de Sant Cristòfol, encreua-
ment R122, fins al collet de Segura, encreua-
ment R120. En aquest punt travessarem el filat 
per seguir pujant fins a la cruïlla de senders, des 
d’on prendrem a l’esquerra i seguirem les 
marques grogues per arribar, còmodament, 
primer a la mina Can Paloca i, posteriorment, a la 
carretera de Ventolà. Farem un tram per carretera, 
fins que haguem travessat el poble de Ventolà 
RF10, i després de les darreres cases girarem a la 
dreta per començar un llarg tram planer per un 
camí còmode, fins que trobem el sender a la 
dreta, encreuament RF9 torrent de la Fernanda, 
que ens portarà a la mina Fernanda. Seguirem en 
descens i arribarem a la cruïlla de la mina del 
Torrent de les Fites RF8, on farem un curt tram 
d’anada i tornada per visitar-la (uns 10 minuts). 
Tornat, seguirem baixant durant uns 40 minuts 
abans d’arribar a Batet, on trobarem l’encreua- 
ment RF7 Can Baldric, seguirem direcció a Ribes 
de Freser i arribem a  Batet R119. Sortirem del 
poble per la carretera d’accés per agafar un 
trencall a la dreta que ens portarà a la mina 
Possons i, posteriorment, al collet de Segura 
R120, des d’on desfarem el tram inicial fins a 
Ribes de Freser.


