
 

VIA ROMANA DE CAPSACOSTA, 

des de Sant Salvador de Bianya. 
 
 
País / Comarca :  Catalunya / Garrotxa – Ripollès. Ascensió acum. : 460 m. 

Zona :  Capsacosta. Descens acum. : 460 m. 
Itinerari :  Travessa. (anada i tornada) Altura Mínima : 596 m 
Època :  Tot l’any.  Altura màxima : 985 m. 

Durada :  3:00 hores. Alçada sortida : 596 m. 
Distancia :  8 Km totals. Alçada d’arribada : 596 m. 

 
 
 
 
Introducció: 
 
Ruta per la calçada romana que durant segles van utilitzar la gent que volia anar de 
la Garrotxa al Ripollès, la caminada transcorre per el únic tram que es conserva en 
bon estat, denominada via Annia i considerada un ramal de la via Augusta te més 
de dos milers d’anys d’antiguitat, anava des de Figueres, cap a la Vall de Bianya i el 
Ripollès, tot travessant a França per el Coll d’Ares per enllaçar novament amb la via 
principal. 
Fins fa poc s’utilitzava com a camí ramader. 
 
 
Aproximació: 
 

 Sant Salvador de Bianya, des de la C-26, agafem la C-153 antiga carretera de 
Capsacosta, i a un kilòmetre desprès de Sant Salvador trobem l’inici de la via. 
 
Ruta: 
 
Sant Salvador de Bianya (596 m – 0:00) – Collada de Capsacosta (985 m – 1:30) – 
Sant Pau de Seguries (Can Barramba) (897 m – 1:45) – Font de l’Arç (945 m – 
1:55) – Collada de Capsacosta (985m – 2:05) – Sant Salvador de Bianya (596 m – 
3:00) 
 
Descripció del recorregut: 
 
Deixem el cotxe i comencem a pujar tot seguint les senyals, en algun tram podem 
optar per el camí que pujar mes decididament o per la variant que devia estar 
destinada als carruatges, recomano pujar per el camí mes curt i quan baixem 
passar per les variants.  Arribem a la collada de Capsacosta, a partir d’aquí el camí 
comença a baixar cap a Sant Pau de Seguries, nosaltres arribem fins on el camí es 
torna asfaltat a l’altura de can Barramba. 
Donem la volta i refem el camí ara passant per les variants fins on tenim el cotxe. 

http://maps.google.es/maps?f=d&hl=ca&geocode=&saddr=&daddr=42.243054,2.399096&mra=mi&mrsp=0&sz=16&sll=42.243928,2.401178&sspn=0.008991,0.01929&ie=UTF8&t=h&z=16�


 
 
 
Recomanacions: 
 
Si disposem de dos cotxes, podem fer la ruta amb un sol sentit des de Sant Pau de 
Seguries fins el pas dels Traginers 
 
Mapes de la zona: 
 
Editorial Alpina Escala 1:25000 Alta Garrotxa. 
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