Itinerari de natura de Sant Pere d’Aüira

Dades del recorregut
4 h 15’

13,5 km
Longitud

Durada

365 m
Desnivell

!

Mitjana-baixa

Dificultat

Església parroquial de Campdevànol
Punt d’inici

Elements d’interès
Itinerari que ens apropa a excel·lents miradors
naturals sobre la vall del Freser, i que ens permet
gaudir, gairebé a vol d’ocell, dels contrastos que
ens ofereixen els paisatges del Ripollès.
Indrets com el pla de la Tomba i Sant Pere
d’Aüira ens permeten apropar-nos a un tipus de
vegetació rocallosa pròpia d’indrets assolellats
amb escàs sòl format. L’itinerari, a més,
transcorre travessant diferents comunitats
forestals com pinedes, rouredes i un singular
alzinar.
Pel que fa al patrimoni cultural, aquest itinerari
ens permet apropar-nos a una de les joies del
romànic de la comarca, l’església de Sant Pere
d’Aüira, dalt d’un turó sobre la vall del Freser..
També ens permetrà descobrir les tres esglésies
parroquials de Campdevànol, dedicades a sant
Cristòfol: la més antiga, la Vella, d’origen romànic
(S.XII) i actualment en ruïnes; la coneguda com
Sant Cristòfol Vell (S.XVIII), enfilada sobre la vila,
al costat del cementiri, i la més recent, i parròquia
actual, Sant Cristòfol Nou (any 1890), que és ell
punt de partida de l’itinerari.
Durant el descens l’itinerari ens permet observar
la impactant intervenció de l’ésser humà sobre ell
medi natural en l’activitat extractiva de les
guixeres, situades a l’altra banda de la vall dell
Merdàs, així com vestigis de l’activitat agrícola de
masos, la majoria anteriors a l’actual vila de
Campdevànol.

Recomanacions
RECORDEU!
Convé portar aigua, sobretot a l’estiu, ja que
només trobarem una font al final de l’itinerari.
El temps calculat per a l’excursió no inclou les
parades de descans, de menjar o d’observació.
És important conèixer la meteorologia. A
l’hivern pot nevar, i a l’estiu les tempestes de
tarda són freqüents.
El silenci i la roba poc cridanera ajudarà a
observar més fàcilment la fauna.
Cal deixar tancats tots els vailets (filats per al
bestiar) que travessa l’itinerari.

