Itinerari de natura i cultural (colònia Estebanell, Camprodon).
Última actualització: agost’10
Recorregut
Si veniu caminant des de Camprodon; veure Itinerari Camprodon - Colònia Estebanell.
(0 m) Mirant la tanca del càmping Vall de Camprodon heu d’agafar la pista de ciment que
surt a l’esquerra deixant enrere la piscina a la vostra dreta.
(350 m) En quinze minuts us trobareu amb un trencall. Si voleu anar a veure el Santuari
del Remei heu d’agafar la pista que puja cap a l’esquerra, és opcional ja que després
haureu de tornar al mateix trencall però són tan sols 10 minuts de pujada i molt
recomanable per veure la gran construcció en un paratge singular.

Santuari del remei

(1,4 km) Un cop al santuari haureu arribat al punt culminant de l’itinerari, us trobeu a
950m sobre el nivell del mar i és un molt bon moment per fer un descans als prats. Després,
haureu de desfer el camí per tornar al trencall.

Aficionats als senders
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El recorregut segueix planer i totalment indicat en tot l’itinerari, però us fem algunes
indicacions pel control del temps. Heu de comptar que, en general, 4km sense parades són
1h.
(3,6 km) Passem a mà dreta per la casa rural Can Peric. Seguidament, a mà esquerra hi
trobareu un torrent amb un plafó explicant la fauna que us hi podeu trobar, com per
exemple, la salamandra. Si el torrent no va gaire ple, un petit sender recórrer paral·lel al
torrent i dins l’ombrívol bosc; si el voleu seguir pujareu uns cinc minuts pel torrent on s’hi
respira calma i amb una mica de sort podeu veure algun animaló del plafó. Evidentment, és
una aventura opcional, tan sols per curiositat, però recomanable.

Recordeu desfer el camí fins al plafó i continuar la pista de ciment habitual. Més endavant,
heu d’obviar una indicació cap a Sant Pau de Segúries.
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(4,4 km) Després d’una forta baixada us trobareu sota un gran aqüeducte que duia l’aigua
fins a Sant Pau de Segúries. En algun moment, podreu passar una de les seves arcades per
arribar a la interessant pedrera de carbur càlcic. Recordeu retornar sempre a la pista de
ciment habitual.

(4,5 km) La pista continua fins a la carretera. Qui vulgui pot seguir la carretera pel marge
esquerre fins a Sant Pau de Segúries. Pel contrari, qui segueixi l’itinerari de natura
circular ha de seguir la carretera pel marge dret, passant el Ter pel pont de la Rovira. Un
cop passat el pont, s’ha de creuar la carretera. Veureu davant vostre uns indicadors. A partir
d’ara la circulació en bici pot ser dificultós perquè s’inicia el sender.
El camí segueix indicat i sense pèrdua amb interessants plafons informatius al llarg del seu
recorregut que detonen certes peculiaritats dels paisatge, ja sigui de caire ecològic o històric
que ens permeten entendre una mica millor el nostre entorn.
(6 km) El sender transcórrer proper al riu fins a la Ral, un petit poble que cal travessar pel
carrer major fins a arribar als contenidors de recollida selectiva disposats al final del poble i
abans d’arribar a un parc infantil. A dins la Ral teniu una font per beure. Un cop al trencall
dels contenidors heu d’agafar la pista que baixa a la dreta deixant enrere la carretera.
(6,5 km) Passareu un camp de falgueres, l’avellanosa, i finalment, arribareu al Gual de
Can Beia. En un principi, s’ha de travessar el Ter i en el següent trencall agafar la pista de
l’esquerra per retornar al càmping. Les fortes pluges de l’estiu 2010 no ens han permès
continuar l’itinerari, si us passés el mateix no us preocupeu; abans de creuar el Ter heu
d’agafar la pista que puja per l’esquerra i arribareu a la Colònia Estebanell per la carretera.
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