
Ribes - St.Antoni - La Casassa 

 

 

Desnivell: 320m  Horari: 2h  Dificultat: Baixa  Punt de partida: N-152 (centre del poble-Bar Freser) 

 

Itinerari: A Ribes, al peu de la font del carrer Sant Quintí parteix el sender que ens duu fins a l'Ermita de Sant 

Antoni (1271 m), el punt més elevat d'aquest recorregut.  

La primera part de la sortida ve marcada per l'ascensió des de Ribes fins a l'ermita (40-50 minuts). Al llarg de la pujada 

ens anirem trobant vegetació arbustiva en la part més baixa (ginestes amb boix, catifes d'heura, alguna parra, arbustos i 

matolls) i, més amunt, un tram d'arbres caducifolis (freixes, algun cirerer i roures de fulla gran); en l’últim tram, fins a la 

zona de l'ermita, creix una extensa pineda de pi vermell. Quan arribem al cim de Sant Antonipodem aprofitar per fer un 

merescut descans, visitar l'ermita (la capella es va erigir al s.XVII, encara que ha estat restaurada en diverses ocasions), 

beure un glop d’aigua i aprofitar la zona de picnic. 

Les vistes panoràmiques que des d'allà es contemplen són magnífiques: cap a llevant s'albira bona part del terme 

municipal de Pardines (1226 m), amb el poble sota el Puig Cerverís (2206 m); davant (al sud-oest), ens trobem amb 

l'imponent massís del Taga (2039 m) i el poble de Bruguera estès als seus peus; al nord, es contemplen les muntanyes 

de Vall de Núria, amb el cim del Puigmal (2913 m), la muntanya més alta d'aquesta part dels Pirineus Orientals; cap a 

ponent, la vista s'estén al llarg de la Collada de Tosses, amb els contraforts de la Molina i fins a la Cerdanya. En un primer 

pla, els veïnats de Ventolà, Dòrria, Fornells de la Muntanya i Planès i els pobles de Planoles i Toses. Als peus de Sant 

Antoni tenim una vista molt bona del poble de Ribes (926 m) sota la Roca de la Creu i el Granòfir de Ribes, i dels veïnats 

de Ribesaltes i Ventaiola. 

Reprendrem l'excursió seguint el camí forestal, en direcció sud, que parteix de la zona de l'ermita. A partir d'aquí s'inicia 

el camí de tornada, en continuat descens i en direcció a la masia de Cal Rosset. L'últim tram de la pista forestal que baixa 

de Sant Antoni està pavimentada. Aquest camí enllaça amb la carretera que puja de Ribes i segueix cap a Campelles. 

Agafant la carretera en sentit de descens ens dirigirem cap avall fins a trobar una pronunciada corba de la carretera. 

Passada la corba seguirem carretera baix fins a trobar la masia del s.XVIII, La Casassa, avui en dia reformada en 

apartaments rurals. Justament 70 metres abans de la primera cabanya de la masia, baixant a mà esquerra, sota la 

carretera, prendrem un camí de muntanya i abandonarem el traçat de la carretera. Aquest camí serà el que ens durà de 

tornada, directament, al poble de Ribes. Continuant camí a baix arribarem a laFont del Ferro. El trajecte desemboca al 

final del poble de Ribes, arribant al pas a nivell que hi ha a l'inici de la carretera de Campelles, a la zona de les estacions 

de Renfe (Barcelona –Puigcerdà) i del tren Cremallera de Núria.  

La durada aproximada d'aquest recorregut és d'unes dues hores. Es pot reduir limitant el recorregut fins a l'Ermita de 

Sant Antoni i tornar pel mateix camí de l'ascensió des de Ribes (en aquest últim cas, l'excursió d'anada i volta és d'una 

hora i 30 minuts) . 


