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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 di� 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 apro� 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
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Mitjana 2h 30min

RUTA VOLCÀ
DEL MONTSACOPA
I DE MONTOLIVET
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FITXA TÈCNICA
Temps: 2h 30min
Distància en kms: 8,25kms
Alçada màxima: 531m
Alçada mínima: 436m
Di� cultat: Mitjana
DESNIVELL ACUMULAT
En pujada: 328m
En baixada: 328m

Els dos volcans més emblemàtics de la ciutat d’Olot: el Montsacopa 
i el Montolivet. 
Situat just al cor de la ciutat d’Olot, el Montsacopa destaca per les 
seves grederes; un museu a l’aire lliure on podrem tocar amb les 
nostres pròpies mans els diferents tipus de pedra volcànica. Un cop 
a dalt del volcà, veurem el cràter de forma circular i, a més a més, 
tindrem les millors vistes aèries de la ciutat d’Olot, de bona part  de 
la Garrotxa, i també de la serralada del Canigó.
El volcà germà del Montsacopa, és el Montolivet, ambdós van sorgir 
de la mateixa falla.  Al cim del volcà Montolivet trobarem una torre 
de telegrafia òptica del segle XIX, de gran interès històric, que val 
la pena visitar. Seguirem per la muntanya Pelada, des d’on podrem 
contemplar unes magnífiques vistes de la ciutat d’Olot i de les Preses.

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

 Editorial Alpina

RUTA VOLCÀ
DEL MONTSACOPA
I DE MONTOLIVET

L’itinerari surt de la plaça de Josep Clarà encreuament G15 cap 
al  c/de Camil Mulleras, que seguirem � ns al c/de l’Hospici, on 
tombarem a l’esquerra. A la dreta trobem l’encreuament G160 
Antics jutjats, seguirem per la plaça Mora, agafarem el c/ del Pati, 
i arribarem al c/Major.  En arribar a l’artèria principal del nucli antic, 
travessarem la plaça Major i seguirem tot recte � ns a la plaça del 
Conill. L’indicador O6 ens indica a l’esquerra per davant la Casa 
Pujador, d’estil modernista, i ens en� larem pel c/de la Verge del 
Portal.  Al capdamunt d’aquesta via toparem amb la capella del 
Portal. Tot seguit girarem a la dreta � ns a trobar les escales que 
s’en� len pel c/de Sant Francesc de Paula. Pujarem per aquestes 
escales � ns a la plaça de les Rodes. Travessarem aquesta plaça en 
direcció al camí del  Montsacopa i girarem a la dreta. En aquest punt 
trobarem l’encreuament O7 Viacrucis que ens dirigirà � ns al cràter 
del volcà.  El camí de pujada al volcà del Montsacopa s’anomena 
popularment del “viacrucis” perquè compta amb diversos oratoris, 
en els quals hi ha representades escenes de la Bíblia. Es tracta d’un 
camí asfaltat i ombrívol, amb bancs. Un cop al cim del volcà del 
Montsacopa, podem baixar al cràter, i també pujar a les dues torres 
de la guerra dels carlins que encara es conserven i que són un 
mirador als Pirineus i a les muntanyes de l’Alta Garrotxa. Així mateix, 
podem visitar l’ermita de Sant Francesc i el bar restaurant. Feta 
la volta al cràter, tornarem a baixar pel mateix camí del viacrucis; 
al � nal, on hem trobat l’encreuament O7, girarem ara a la dreta i 
seguirem per les grederes del volcà. 

Passem per darrere el cementiri i girem a l’esquerra, on trobarem 
l’encreuament O8 Cementiri. Baixarem en direcció al volcà de 
Montolivet pels carrers de Melcior Domenge, Francesc Montsalvatje, 
Casimir Plana, Bernat Vilar, la plaça Balmes, continuarem de nou pel c/de 
Bernat Vilar i el de Manuel Roca on, a la cruïlla trobarem l’encreuament 
G163 Maria Reina, que ens durà cap amunt, per l’avda de Joaquim 
Danés, � ns a la plaça de Montolivet i les escales de Sant Pere Màrtir. 

Davant nostre veurem un barri de cases blanques unifamiliars i l’església 
de Sant Pere Màrtir, que destaca per tenir el cap del màrtir esculpit a 
la façana. Ens en� larem per les escales que condueixen al santuari, 
sempre per l’esquerra. Un cop arribem a l’església, la vorejarem una 
mica i trobarem unes altres escales, que pujarem també per l’esquerra 
� ns a arribar a la plaça de Sant Pere Màrtir, on hi ha un bonic mirador de 
la ciutat d’Olot.  Seguirem per sota els porxos de la plaça i travessarem 
el c/Geranis per seguir pujant per un altre tram d’escales, que passa 
pel costat de la llar d’infants.  Aquest camí ens conduirà al passatge 
Begònies, que seguirem cap a la dreta, i després per unes escales cap a 
l’esquerra. Al � nal d’aquesta via, sense sortida, trobarem una cartellera 
d’Itinerànnia; deixarem el camí asfaltat per passar a un camí de terra.

Al cap d’uns metres, un pal indica el camí de pujada al Montolivet cap a 
l’esquerra. Pujarem al Montolivet per unes escales de fusta i de terra � ns 
al cim del volcà, on podrem contemplar una torre de telegra� a òptica 
que als segles XVIII i XIX fou un punt estratègic, essencial per  mantenir 
la comunicació de la ciutat amb l’exterior.  Un cop a la torre, donarem la 
volta i tornarem a baixar pel mateix camí d’escales. Arribarem un altre 
cop a l’encreuament.  Agafarem el camí que ens queda a l’esquerra i 
que ens portarà cap a la muntanya Pelada, vorejant la carena del volcà 
de Montolivet per la part dreta.

A la muntanya Pelada trobarem l’encreuament O10 i seguirem cap 
a l’esquerra per encarar la baixada � ns als Tossols, on seguirem el camí 
que hi ha vora riu cap a la dreta, travessarem el riu per una palanca 
que ens portarà � ns a la font de la Gruta i, un cop a la font, girarem a 
l’esquerra per seguir un corriol petit i estret que va pel costat dret del riu 
en direcció a les fonts de Sant Roc. 

A les fonts de Sant Roc girarem a l’esquerra en direcció al pont de 
Sant Roc, on trobarem l’encreuament O11, que ens indicarà que 
seguim en direcció a Olot pel � anc dret del riu � ns al pont. Aleshores 
girarem a l’esquerra pel passeig de Barcelona, que creuarem pel mig 
� ns a arribar al punt d’inici de la ruta: la plaça de Josep Clarà O15. 


