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Desfem l’última grimpada i, a la base de la cinglera, seguim la 
baixada, cap a l’esquerra. El camí baixa fi ns al pla de la Bateria. 
Aquí trobem una pista que seguirem de baixada i que ens 
portarà després d’uns pocs revolts fi ns a enllaçar amb la pista 
principal que ve del coll de Bassegoda i que va cap a Ribelles i 
l’Hostal de la Muga. En aquest punt el traçat també coincideix 
amb el del GR11. Anirem cap a l’esquerra i de seguida serem 
al coll de Principi.

Just a sota les ruïnes del corral de Principi, seguim cap a la 
dreta per una pista. Cent metres més endavant, deixem la pista 
i encetem el corriol que ens durà fi ns a can Principi. Després 
de la casa, el camí baixa fi ns a creuar el torrent i segueix uns 
metres de pujada fi ns que trobem un encreuament:   seguim 
recte fi ns que arribem a coll Roig. A partir d’aquí, una llarga 
baixada ens portarà fi ns a la riera de la Comella. Després 
arribarem a l’encreuament de Sant Aniol d’Aguja, deixarem el 
GR11 i seguirem de baixada cap a l’esquerra. Creuem la riera 
de Sant Aniol i seguim el camí que ressegueix el curs de la riera 
fi ns al Gomarell.

Som a la plana de la Muntada i el camí segueix primer per una 
pista força malmesa, per tornar a agafar un corriol que passa 
a prop del riu i que, després de creuar-lo, arriba a un petit 
pàrquing just al costat de la pista, que seguim cap a l’esquerra 
en direcció a  Sadernes. Abans de cinc minuts ja deixem la 
pista i seguim pel camí que surt a la dreta i que ens porta al 
pont de Valentí.

LA SENYALITZACIÓ

La senyalització que trobareu per seguir aquestes rutes és:

A l’inici/fi nal de la ruta: una banderola que indica el nom de 
la ruta i punts d’interès que anireu trobant al llarg de la ruta.

En algunes interseccions importants trobareu banderoles 
direccionals.

Al llarg de tot l’itinerari us podreu anar guiant
amb les marques de pintura que trobareu 
pintades en el camí de color verdes i taronges.

NORMES DE L’ESPAI D’INTERÈS NATURAL 
DE L’ALTA GARROTXA

US RECOMANEM:
Que no feu sorolls ni crits.
Que no us banyeu a les gorgues si hi ha poca aigua.
Que respecteu els animals i les plantes.
Que respecteu la propietat privada.
Que porteu els gossos lligats.

A PEU:
- Feu les excursions recomanades.
- Aneu ben calçats, porteu aigua i menjar.
- Prepareu la ruta amb antelació i porteu el mapa.
- Gaudireu més dels camins si feu les excursions a la primavera i a la tardor.
- A l’estiu comenceu a caminar aviat, ja que al migdia fa molta calor.

AMB COTXE:
- Circuleu a menys de 20km/h per les pistes.
- No circuleu fora dels camins ni camp a través.
- Podeu fer dues rutes molt interessants:
  · La ruta d’Oix a Beget
  · La ruta al Monestir de Sous i al Santuari del Mont

ESTÀ PROHIBIT:
Fer foc.
Acampar.
Llençar escombraries. Us informem que no hi ha servei de recollida.
Banyar-se al Gomarell.

RECORDEU:
- Que l’escalada està regulada en tot l’espai.
- Que per fer descens de barrancs, heu de fer la corresponent 
notifi cació al Consorci.

L’accés motoritzat a la Vall de Sant Aniol i de Riu està regulat a l’alçada 
de Sadernes durant els períodes de màxima a� uència. La regulació pot 
variar cada anualitat segons les necessitats de l’espai, motiu pel qual us 
recomanem consulteu la nostra web, a la secció de “Normatives” per tenir 
la informació actualitzada, o bé truqueu al Consorci al 972 28 78 82.

En cas de crescudes, recordeu que la sortida del sector
de Sant Aniol només és possible pel Salt de la Núvia.
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L’ITINERARI

APROXIMACIÓ EN VEHICLE:
Des del poble de Montagut, agafarem la carretera asfaltada fi ns 
al veïnat de Sadernes. Prop hi ha una font i l’església de Santa 
Cecília. Durant la temporada de més afl uència de visitants hi 
ha restriccions per a l’accés de vehicles a partir de Sadernes: 
en aquest punt és on començarem la ruta.

DESCRIPCIÓ:
Començarem el camí baixant per la pista que hi ha al costat de 
l’església de Santa Cecília de Sadernes. 

Caminarem per la pista sempre seguint les marques taronges i 
verdes, i també les grogues d’Itinerànnia.

Passarem pel pont del Pas dels Aures i de seguida trobarem a 
l’ esquerra un imponent rocam en el qual hi ha les ruïnes del 
castell Sespasa. Tornarem a travessar el riu per sobre un pont 
sense baranes i arribarem a l’última zona d’aparcament.

Seguirem per la pista fi ns que a l’ esquerra trobem el pal G40 
pont de Valentí de la Xarxa de Senders Itinerànnia. Aquí, hi 
trobem un senyal que ens indica la direcció de l’Itinerari 5 cap 
a Bassegoda.

Seguirem pujant per la pista i, a uns 150 metres, la deixarem 
per agafar un corriol que surt a mà dreta. El camí puja fent 
revolts i guanyem alçada ràpidament. Deixarem a l’esquerra un 
corriol que porta a la base de la cinglera i, després de travessar 
una tartera, arribarem al Queret.

El camí segueix pujant fi ns a trobar un encreuament que 
seguirem per l’esquerra. En el següent encreuament també 
anirem cap a l’esquerra, ja a les envistes de Sant Feliu de Riu.

Passat Sant Feliu de Riu, anirem a trobar la pista que puja de 
Sadernes i la seguirem cap a la dreta. Passats  poc més de deu 
minuts, arribem a una cruïlla de pistes: seguirem recte per 
endinsar-nos a la castanyeda de la Plana. Deixarem una pista 
a la dreta i arribarem a la masia de la Plana: creuem uns prats 
fi ns que arribem a una altra cruïlla de pistes. Pugem per la pista 
de la dreta tot travessant la castanyeda de ca n’Agustí. Després 
de travessar la castanyeda, seguirem pujant per la pista fi ns a 
trobar-nos a mà esquerra un camí de desembosc, que més tard 
es converteix en corriol i ens du fi ns a les ruïnes de la casa del 
Vinardell, en un petit collet. El camí segueix pujant, passem per 
un segon collet i per una forta pujada que fa ziga-zagues per 
un alzinar, i arribem a l’ermita de la Mare de Déu de les Agulles.

A l’esquerra de l’ermita, trobem el corriol que s’enfi la bosc 
amunt i que seguirem cap a ponent. Deixem a la dreta 
un corriol que mena cap a coll de Riu i, a poc més de cinc 
minuts de camí, arribem a un altre encreuament on agafarem 
el corriol de la dreta que puja fort fi ns a arribar al caire de 
Comadells. Sense allunyar-nos del caire, fem la part més dura 
de l’ascensió i arribem sota la penya del puig del Bassegoda: 
anirem per la banda del solell, resseguint el peu del cingle. 
Arribarem a l’altra banda de la base del cim on ens espera una 
curta grimpada fi ns a dalt.

L’excursió, a causa de l’important desnivell que acumulem, ens 
permet observar des dels alzinars de terra baixa, amb espècies 
arbustives adaptades a viure en llocs més aviat secs i calorosos, 
� ns a l’alzinar muntanyenc, acompanyat de gran quantitat de 
pi roig; i també podem veure, entremig,  la castanyeda de la 
Plana, que es desenvolupa en un sòl més àcid.

XARXA ITINERÀNNIA
ITINERARI 5

GR
RIU

FITXA TÈCNICA

Temps: 8h 20 min.
Distància en kms: 21,4 kms
Alçada màxima: 1.332 m
Alçada mínima: 264 m
Di� cultat: Alta

DESNIVELL ACUMULAT
En pujada: 1.747 m
En baixada: 1.747 m
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