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Recorregut 

Si veniu des del càmping Vall de Camprodon caminant heu de seguir l’itinerari Camprodon-Estebanell, al 

revès. 

(0 min) Heu d’iniciar l’ascensió en un sender que transcórrer darrere la mare de les fonts dins d’un bosc 

ben frondós. El camí és estret i sembla que es perdi per la vegetació, però no hi ha pèrdua. Heu de seguir 

les senyals grogues i ascendir a pas lent ja que el desnivell és important i constant. 

 

(50 min) Arribareu a unes grans antenes. Les heu de vorejar per la dreta i seguir el sender fins que després 

d’un revolt a la dreta desemboca a una pista planera i ben dreçada amb fins i tot una barana. 

(1h) La pista us durà fins al pla de Bonaire. Un immens prat possiblement amb un ramat de vaques 

pasturant. Abans de fer el revolt de la pista cap a l’esquerra cal agafar un sender que surt a l’esquerra entre 

la vegetació pujant el turó i amb unes fustes disposades com si fos una escala. 

 (1h 5 min) En acabar les escales de fusta se segueix el sender seguint unes taques o fletxes vermelles. El 

sender torna a ascendir fortament, però ara ja us queda ben poc per arribar al punt culminant de l’excursió. 
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 (1h 15 min) Heu arribat a l’ermita de Sant Antoni, el punt culminant de l’excursió. Es recomana 

vorejar-la per albirar les vistes juntament amb la rosa dels vents. És aconsellable descansar i prendre 

quelcom per menjar o beure. Per prosseguir amb l’itinerari cal desfer el sender que us ha dut a l’ermita per 

tornar al pla de Bonaire. 

 (1h 30 min) Un cop al pla de Bonaire cal seguir la pista i fer cas omís a la desviació d’Oix, a la dreta. La 

pista comença a descendir de forma important. 

(1h 45 min) Deixem enrere una desviació a la dreta que indica al Santuari del Remei (molt recomanable per 

cert, si encara no hi heu anat). La pista segueix descendint. 

(2h) Abans d’arribar a la Cruïlla de la Creueta (un punt d’encreuament de camins amb indicadors) heu 

de trobar a mà esquerra un monument en forma de gran creu dedicat a Cèsar A. Torras el qual va ser un 

pioner en la divulgació de rutes per caminar per Catalunya. Del seu darrere hi baixen unes escales que 

donen lloc a un estret sender que transcórrer paral·lel a una pista (d’aquesta manera s’evita el trànsit i es fa 

drecera). 

(2h 06min) El sender us durà a la majestuosa Font del Boix on de segur que podeu reomplir les 

cantimplores amb aigua ben fresca. Heu de reprendre la pista fins a un indicador. A la dreta podeu anar 

(opcional) a la Font del Vern (en creuar la carretera heu d’agafar un sender que s’endinsa al bosc). Si heu 

decidit anar a la Font del Vern heu de desfer el camí i seguir la pista que s’endinsa fins al camp de Golf. 

(2h 12min) La pista us durà fins a la Font de Sant Patllari, una altra de les fonts majestuoses. La pista 

segueix amunt però no l’hem de seguir. Per continuar el camí cal que abans d’arribar al mur que envolta a 

la font agafeu un sender (hi ha uns petits graons que hi baixen) a la dreta que voreja un dels camps de golf. 

El sender està marcat amb senyals grogues i desprès de passar el camp de golf transcórrer paral·lel a al 

petit riu Ritortell. 
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(2h 25min) Arribareu, després de creuar la carretera, a l’última font d’aquest recorregut; la Font del 

Botàs on al seu costat hi reposa un verd estany. 

 

(2h 30min) Continuant per la carretera arribareu a Camprodon. 

  

 


