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RUTA RIBA DRETA

RUTA RIBA ESQUERRA

Sortida: Plaça Major d’Orfes, Vilademuls

Ruta per les ribes del Fluvià
Plaça major d’Orfes - Carretera d’Orfes - La resclosa - Carretera d’Orfes - Plaça major d’Orfes     ITINERARI RUTA DRETA: 

Plaça major d’Orfes - Passera - La resclosa - Passera - Plaça major d’Orfes     ITINERARI RUTA ESQUERRA: 

Per tal de descobrir els paratges propers a La 
Resclosa i els voltants del poble d’Orfes es 
proposen dos itineraris curts:

L’itinerari de la dreta de la riba discorre una part 
per camí forestal i una altre per un tram de 
carretera. 

L’itinerari de l’esquerra de la riba transita per una 
pista forestal i cal creuar el riu per una passera per 
continuar el recorregut i arribar fins a La Resclosa. 

PLAÇA MAJOR D’ORFES: plaça principal del nucli d’Orfes que forma part del terme municipal de 
Vilademuls.

CARRETERA D’ORFES: acompanyada a costat i costat per arbres plataners, donen un aspecte 
ordenat i elegant al lloc. La moda de les plantacions d’arbres de l'espècie plataner (Platanus x 
hybrida) data del segle XIX, quan aquest tipus d'arbre es va fer popular. L'ús dels plataners era 
basicament el d'aprofitament de la seva ombra.

PASSERA: zona de pedres per on es 
pot creuar el riu. 

LA RESCLOSA D’ORFES: es troba en 
un paratge fluvial ombrívol envoltat 
de camps de conreu i amb un accés 
fàcil que, des d’Orfes, es converteix en 
una agradable passejada. 

És una de les moltes rescloses del 
tram mig del Fluvià que transcorre per 
la comarca, que servia per embassar 
l’aigua i derivar-la parcialment cap a 
un canal.

km

Durada:      40min Riba dreta
                     60 min  Riba esquerra

Distància:  3,4 km   Riba dreta
 4,4km   Riba esquerra

Dificultat:   Riba dreta
   Riba esquerra

Descripció:

Punts d’interès: 
Endinsa’t a les ribes del Fluvià i gaudeix de la natura

Sortida: Plaça Major d’Orfes, Vilademuls

Senyalització: Senyals verticals amb 
indicacions pròpies de la ruta

|  17

Coordenades: 42.172882  | 2.867016

Fàcil
Mitjana

Ruta riba dreta - Ruta ideal per famílies

Veure punt de sortida


