FITXA ITINERARI
Nom de l’excursió
La ruta del Ter: Des de Sant Quirze de Besora fins a Torelló
1. Resum de l’excursió

És una excursió molt maca pel seu entorn natural i paisatges, ja que ens permetrà descobrir o
conèixer més, certes zones de la nostra província (Barcelona). Ens ajudarà a endinsar-nos en
la proposta educativa d’aquests dos anys vinents, CAMINS, a la vegada que a agafar el ritme
per poder realitzar properes excursions amb diferent dificultat.
Durant la realització d’aquest tram es ressegueixen els meandres, fet que ens fa avançar molt
a poc a poc. Tanmateix, això ens permetrà contemplar el meandre de l'Illa o bé la Mambla des
d'una certa altura, cosa que ens aproparà realment al riu. En aquest tram mitjà del riu els
meandres se succeeixen un rere l'altre i l'amplada del riu va agafant protagonisme. En bona
part d'aquesta etapa se segueixen les marques del GR 210, que ressegueix la riba del Ter amb
constància.

2. Fitxa bàsica
Edat Recomanada*

Majors 14 anys

Dificultat**

Fàcil

Distància total

16,94 km.

Punt Sortida

Sant Quirze de Besora

Punt Arribada

Torelló

Desnivell

337 m.

Població propera

Vic

Alçada màx.

593 m.

Comarca

Osona

Alçada mín.

256 m.

Època recomanable

Durant tot l’any

Temps estimat

4h.

Adaptada per a persones amb discapacitat (S/N)

Accés amb
transport públic

Si .

Observacions

S’ha de portar Armilles fluorescents per
fer els trams de carretera.

S’ha d’agafar el tren direcció La tour de
Carol

* Edat recomanada. Taula orientativa d’edats:
Petits
Mitjans
Joves

Edat
3-8 anys
8-12 anys
12-17 anys

Marxa efectiva
Fins a 2 hores i 30 minuts
Fins a 4 hores i 30 minuts
Fins a 7 hores

Desnivell
Fins a 500m.
Fins a 800m.
Fins a 1.300m.

Pesos motxilla
Fins a 4 kg
Fins a 8 kg
Fins a 12 kg

** Dificultat. Sempre respecte a l’edat recomanada:
Baixa
Mitja
Alta

No

Itinerari curt, amb poc desnivell i sense dificultat per a l’edat recomanada
Itinerari que presenta algun desnivell sobtat, o una durada notable.
Itinerari que presenta trams difícils (passos aeris, grimpades,...), o de desnivell i durada exigent per a l’edat recomanada.

3. Els tags de l’excursió
Informació útil per a fer la recerca i tria de l’excursió. Marcar totes les opcions que descriguin la ruta (moltes no són excloents)
Ruta circular
x

Ruta lineal

x

Bones vistes

Rius

x

Llacs i estanys

x

Boscos

x

Paisatges pintorescos
Prats de pastura

Cims

Alta Muntanya

Castell

x

Ermita

4. Mapes i Tracks de l’excursió
Track de l’excursió
ruta-del-ter-sant-quirze-de-besora-to-torello-16-5-km (1).gpx

Mapa cartogràfic recomanat

)

http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9861237

5. Punts importants de pas (waypoints) i fotografies
Anomenar els punts rellevants de l’itinerari. Explicitar-ne l’alçada (si es disposa de la informació). Afegir-ne els que es considerin necessaris.
Exemple: Punt de sortida. Font del Teix (789m)

Fotografia per a
l’encapçalament

1

Nom arxiu
fotografia

Riu ter

2

Nom arxiu
fotografia

Túnel de la riera

3

Nom arxiu
fotografia

Alçada màxima del
recorregut

4

Nom arxiu
fotografia

Santuari en homenatge
a la verge de montserrat

5

Nom arxiu
fotografia

Últim tram de la ruta

6. Recorregut
Arribem a l’estació de Sant Quirze i baixem pel Passeig del Ter camí del camp de futbol. Allà
trobem unes escales que ens porten ran de riu. Comencem el camí creuant per una portalada
que passa per sota les vies del tren. Tot seguit ens trobem amb un santuari en homenatge a la
Verge de Monserrat. Seguim el recorregut fen un petit tram de carretera, però de seguida
baixem per un sender que ens trona a portar cap al riu. Creuem la riera de la foradada.
Passem per la zona d’acampades El Solà i anem pujant per una pista una bona estona. En
algun moment del camí ens costa trobar les marques del GR ( estan molt separades l’una de
l’altre ). Agafem el camí dels Matxos, ja en terme d’Orís i anem seguint la vora del riu.
Després de fer un bon tros per dins del bosc, passem per sota d’un pont per on passa el tren.
Travessem un bosc de pollancres. De cop comencem a enfilar-nos per unes roques i arribem

d’alt del Serrat del Blacó, des d’on veiem a una banda les vies enfonsades del tren, que
marxen cap al Ripollès i la Cerdanya. Poc abans d’arribar a la C-17 girem a l’esquerra. Deixem
el Molí de l’Espona i la masia de l’Hostalot i seguim un corriol amb el riu a un costat i la via del
tren a l’altre. Passem per sota un túnel per on baixa una mica d’aigua. Som al torrent de la
Bataiola. El sender que ens porta a Borgonyà puja força i entrem pel camí del cementiri.
Travessem el poble i anem baixant fins a passar per un dels estrets túnels que serveixen
d’entrada a la colònia.
Creuem la carretera i seguim sempre paral·lels al riu cap a la colònia de Vilaseca. Allà voregem
la fàbrica Alameda Alemany i agafem un sender que ens porta cap a Torelló passant pel costat
del canal. Ens desentenem de les marques del Gr i agafem l’últim tram de carretera que ens
porta directes a l’estació de Torelló.

Autoria
Aida Masià i Josep Pontnou
Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet. L’Hospitalet de Llobregat
Data
De la redacció de la ressenya

26 de Novembre de 2015

