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LA XARXA DE SENDERS ITINERÀNNIA

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 difi cultat, 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!

Les marques se situen, aproximadament cada 300 
metres i es pinten amb pintura sobre escorces 
d’arbre, pedres o aprofi tant algun altre suport que 
ja estigui implementat a la zona.

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

Cada pal disposa d’una plaqueta que indica 
el topònim del lloc on està situat, l’altitud, les 
coordenades UTM.

LA SENYALITZACIÓ

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

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

+INFO:
www.itinerannia.net

www.turismegarrotxa.com

Garrotxa
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MONTAGUT

I OIX

Mitjana 4h 15min

LA DEVESA 
I LES BAUMES
DE CAXURMA

Ajuntament de Montagut i Oix
www.montagut-oix.cat



LA DEVESA I LES BAUMES
DE CAXURMA

FITXA TÈCNICA

Temps: 4h 15min
Distància en kms: 12,8Kms
Alçada màxima: 572m
Alçada mínima: 220m
Di� cultat: Mitjana

DESNIVELL ACUMULAT
En pujada: 474m
En baixada: 474m
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Les Baumes de Caxurma són un conjunt de cavitats ubicades en els 
materials sedimentaris del sud de la cinglera basàltica de Castellfollit 
de la Roca, la cavitat més important té uns 400 metres de recorregut.

XARXA ITINERÀNNIA
RUTA PROPOSADA
CARRETERA
RIU
SERVEIS TURÍSTICS
(Consultar web)
SENYALITZACIÓ VERTICAL
NUSOS DE LA XARXA

 Editorial Alpina

Sortim del G49 Montagut i anem en direcció  a la Mare 

de Déu de la Devesa i Baumes de Caxurma. Passem per 

davant de la piscina municipal i al cap de poc trobem un 

bicicarril. L’agafem i continuem per aquesta via fi ns que 

trobem el MiO8 Carretera de Montagut. Continuem 

pel bicicarril fi ns a arribar a la urbanització de la Cometa. 

La travessem seguint les marques grogues de la Xarxa de 

Senders Itinerànnia fi ns que sortim a la N260A. Aquí girem 

a la dreta fi ns que trobem el trencant per anar al veïnat 

dels Angles. L’agafem, passem per sota l’N260A i l’A26 fi ns 

a trobar una pasarel·la que creua el riu Fluvià. Seguim recte 

i al cap de poc trobem el MiO1 Camí de la Devesa: girem 

a l’esquerra per agafar una pista de terra que entra dins un 

frondós bosc de roures i alzines. Continuem per la pista 

fi ns que en el primer revolt la deixem per agafar un corriol. 

Pugem per un camí que va serpentejant i va guanyant 

alçada de mica en mica. A mesura que pugem deixem els 

roures per trobar alzines. Això ens indica que ja som a prop 

de la Mare de Déu de la Devesa. Seguim pel corriol fi ns a 

trobar l’ermita. Aquí girem a la dreta per una pista forestal 

fi ns que aquesta es comença a enfi lar, i en aquest punt 

girem a la dreta per agafar un camí que passa per dins un 

bosc espès. Anem alternant alzines, roures i pins fi ns que 

pel camí comencem a trobar força roques. En aquest punt 

hem d’anar alerta, ja que a la dreta ens queden les baumes 

de Caxurma camufl ades entre roures i roques.

Anem baixant fi ns a trobar el MiO2 Torrent de Santaló, 

on girem a la dreta, sempre seguint Itinerànnia. Passem per 

sobre els túnels de l’A26, agafem una pista de servei fi ns 

que a l’ esquerra baixa un camí cap a Castellfollit de la Roca. 

Al cap d’una estona trobem el MiO3 Les Hortes. Aquí 

girem a la dreta i passem per un camí que voreja uns horts 

i que de mica en mica es va posant paral·lel al riu Fluvià. 

Passem per sota el viaducte de l’A26 fi ns a tornar a trobar 

el MiO1 Camí de la Devesa. En aquest punt només ens 

cal desfer el camí de tornada cap a la urbanització de la 

Cometa i de seguida tornarem a ser a Montagut.


