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La Mare de Déu del Mont, amb l’escultura de Cinto Verdaguer presidint l’indret, és un dels destins ciclistes més icònics del territori

J. NIERGA

«Simplement puja a una bicicleta»
cicleta o amb els treballs costosos
que s’han hagut d’impulsar per tal
de reparar els efectes del temporal
Gloria a les Vies Verdes.

Redacció l figueres

É

s ben possible que l’escriptor i metge britànic
Arthur Conan Doyle, autor
del cèlebre detectiu de ficció Sherlock Holmes, esclarís les
idees abans de donar forma a les
seves històries al manillar d’una bicicleta. Si més no, és ell qui va etzibar aquesta frase: «Quan el dia es
torni fosc, quan la feina sembli monòtona, quan resulti difícil conservar l’esperança, simplement puja a una bicicleta i fes un passeig
per la carretera, sense pensar en
res més».
Aquesta capacitat que brinda el
ciclisme d’evadir-se s’ha notat de
valent darrerament, quan les envestides de la pandèmia de la covid-19 han obligat als ciutadans a
buscar alternatives d’oci per trencar una rutina imposada per les
circumstàncies del moment. I a això, és clar, s’hi ha d’afegir el component saludable i esportiu que el
ciclisme exhibeix de manera intrínseca.
Així doncs, aquesta guia, com
també la que va publicar HORA
NOVA al darrer trimestre de l’any
passat, tenen la voluntat de reivindicar i divulgar una pràctica cada
vegada més arrelada arreu del territori. Sobretot, però, l’objectiu és
ressaltar aquest esport des d’un
punt de vista territorial, resseguint
d’aquesta manera els racons de la
comarca de l’Alt Empordà.

La comarca ofereix grans rutes de muntanya per fer en BTT
En aquestes pàgines, doncs, podreu llegir les reflexions de persones ben entrellaçades amb la bicicleta, com ara el vilamallenc Pere
Padrós, que impulsat per la seva
passió ciclista ha recuperat diversos recorreguts i senders a la contrada. D’altra banda, també aporten les seves valoracions alguns
dels representants polítics del territori, que expressen diverses voluntats amb relació a la pràctica
ciclista i a la mobilitat verda i sostenible.

LA SEGONA GUIA
CICLISTA D’HORA NOVA
CONTÉ ENTREVISTES,
REPORTATGES I
PROPOSTES DE RUTES

ÀNGEL REYNAL

Aquest cúmul d’idees i opinions
comparteixen protagonisme amb
altres informacions, com ara les
relatives a entitats esportives com
el Club Ciclista Roses; a botigues
especialitzades com Surià Bicis
o Edibikes; a la trajectòria d’entitats com el Consorci Salines Bassegoda o a l’aposta ferma d’establiments com el Càmping Bassegoda Park. A més, en aquesta guia
també trobareu articles relacionats amb els aspectes saludables
que implica una bona volta amb bi-

PROPOSTA DE RUTES. Com hem
dit, però, aquesta guia és un viatge
per les contrades. Ho demostren
els testimonis citats, però també
algunes rutes proposades, recorreguts que passen per alguns dels
llocs més icònics i representatius
de l’essència alt-empordanesa.
Qui llegeixi aquestes pàgines,
per tant, podrà conèixer itineraris
que s’endinsen en espais icònics
com ara el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, però també
gaudirà de sortides amb bicicleta
de carretera que voregen —i traspassen fins i tot— la frontera amb
França, o d’activitats amb BTT que
requeriran una bona forma física,
com ara la que exigeix la primera
etapa de la popular Transpyr, que
uneix Roses amb Camprodon.
En definitiva, doncs, s’exposa un
conglomerat de rutes diverses,
adaptables per tant a les diferents
capacitats físiques que hi puguin
haver, així com a les diverses tipologies de bicicleta. Al cap i a la fi,
el ciclisme ha de ser un concepte transversal, on tothom tingui
cabuda, i és precisament aquesta essència la que vol manifestar
aquesta publicació. Perquè del
que es tracta no és de fer millors
marques o de pujar grans cims, sinó de «no pensar en res més».
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PERE PADRÓS. CICLISTA ALT-EMPORDANÈS

Coneixeu els corriols de la Timba, el Tub i la Calavera? Són uns caminets boscosos que hi ha al municipi de Vilafant i que, gràcies a la feina
altruista d’un amant del senderisme i del BTT, s’han pogut recuperar. Qui ha netejat, condicionat i preparat aquests corriolets és Pere
Padrós, amb l’ajuda d’uns companys. Tant la comarca com les persones amants del BTT haurien de donar-li les gràcies per aquesta tasca

Una doble recuperació
Després de fer deu
cims de muntanya en
bicicleta en un any,
al protagonista de la
història la vida li fa un gir

nalment, el desembre d’aquell any,
amb uns companys, van fer la Ruta de l’Exili, i quan ja havien arribat
a França, els va haver de dir: «nois,
he de plegar». Padrós detalla que
les cames no li tiraven i «no els podia seguir». Al cap d’una setmana
d’aquest episodi, li va «esclatar
tot», diu. Després de moltes proves mèdiques van determinar que
en Pere tenia un problema al sistema immunitari: «aquell 2016 vaig
fer els deu cims i el febrer del 2017
no em podia aixecar sol de la cadira». Quan es va començar a trobar
millor, l’any 2018, després de diferents tractaments, el protagonista
d’aquesta història li va demanar al
seu metge si podia sortir a passejar una mica pel bosc i camins del
poble. I com que és un home amb
esperit aventurer i amb ganes de
descobrir el territori, va acabar trobant diferents corriols que esta-

M. Arranz Perpinyà l figueres

L

a història de Pere Padrós
és d’aquelles que encara
et fan creure en la humanitat i en el bon fer pel bé
comú. Ell és un amant de la bicicleta de muntanya des de 1993 i
també de l’esport i de la natura, en
general. Però un dia, de sobte, la
vida li va fer un gir. Li van diagnosticar problema al sistema immunitari que li atacava els ronyons i
que l’impedia practicar el ciclisme
per les muntanyes i corriols que a
ell tant li agradaven. Tot i això, en
va saber treure la part positiva i va
millorar, sense pretendre-ho, la vida de moltes persones, amants
del ciclisme i el senderisme, de la
comarca. Anem a pams. La part
complicada de la història de Pere
Padrós comença el 2016 amb els
deu cims.
L’ANY DELS 10 CIMS. «Aquell
any vaig estrenar bicicleta i em
vaig proposar la fita dels deu cims
d’alta muntanya», explica el ciclista. Ho va aconseguir, juntament
amb uns companys, i va pujar
pics com ara el Puigmal, el Canigó i el Pic de Pam, entre altres. Detalla que aquell 2016 va fer dues
vegades el cim del Puigmal, «és
un cim que li tenim molt d’apreci i intentem fer-lo cada any», de
fet, destaca que enguany té moltes ganes de fer-lo perquè serà el
seu «desè Puigmal». Però tornem
a aquell any 2016, Pere Padrós fa
el cim el juliol i pels volts de l’octubre el torna a fer amb un company que no va poder-lo fer a l’estiu per una lesió. Padrós explica
que aquell «va ser el millor Puigmal de la meva vida, estava nevat i baixant va ser un fart de riure
perquè quèiem sobre la neu, sense fer-nos mal, i vam gaudir com
nens petits». Quan van acabar la
ruta, van parar a Ribes a prendre
alguna cosa i allà va tenir una primera rampa molt forta. «No n’havia tingut mai i des de llavors, quan
sortia en bicicleta, em sentia molt
cansat i no entenia el perquè». Fi-

El protagonista de la història en una de les seves rutes

P.Padrós

pere padrós
explica que ja té
en ment arrAnjar i
condicionar altres
corriols de la zona

més reptes

El retorn de Pere Padrós
Y L’any 2019 Pere Padrós, gaire-

bé recuperat, va demanar a la seva esposa si el deixava marxar a
fer un nou repte. «Com que me’n
vaig sortir d’aquest sotrac de salut, volia fer una peregrinació i
vaig decidir marxar sol a fer la
Via de la Plata, de Sevilla a Santiago de Compostela». Explica
que es va comprar una bicicleta «com la dels guiris», és a dir,
de tipus holandesa. «És una bicicleta de cicloturisme, vaig empaquetar-la a correus i vaig arribar en AVE a Sevilla. Allà vaig
començar la ruta i al cap de 18 dies em vaig arribar a Santiago de
Compostela. I un cop vaig acabar, vaig pensar: «I ara què? En
vull més». Finalment, i per casualitats de la vida, es va trobar un
amic de Verges que també estava fent una part del camí de San-

tiago per la part francesa i van decidir allargar la ruta tres dies més
fins arribar a Muxía (Mugía) i Fisterra (Finisterre). Un cop va acabar
de fer aquest a més a més de la ruta, «vaig empaquetar directament
la bicicleta i després ja vaig anar a
l’hotel, ho vaig fer així perquè no
se’m parés el cap i decidís fer més

quilòmetres. «El 2020 amb una
neboda i una amiga seva vam fer
el Camí Català, del Port de la Selva a Alcarràs», explica. Aquest
2021, «si tot va bé, l’objectiu és
anar a Irun i fer el Camino del
Norte». Conclou que si té salut
i pot fer-ho, li agradaria fer més
peregrinacions.

ven malmesos per la petjada humana i per la deixadesa de l’espai.
ELS CORRIOLS. Cada dia es posava una alarma al telèfon mòbil
que l’avisava quan havien passat
30 minuts —el temps recomanat
pel metge— i amb l’ajuda d’un podall, del seu inseparable gos i d’un
amic, van aconseguir arranjar i
recuperar el pas dels corriols de
la Timba, el Tub i la Calavera. Les
persones amants del ciclisme i els
corriols haurien de donar les gràcies a Pere Padrós per haver fet
aquesta feinada de manera totalment altruista i sense cap mena
d’ajuda per part de les institucions.
«Per mi va ser un període de recuperació molt satisfactori, no vull
que em paguin per fer això, i tampoc he demanat cap ajuda, ho faig
perquè estimo l’entorn, els corriols i la bicicleta». Padrós ens assegura que en un futur, hi haurà més
corriols.

4 guia ciclista

HORA NOVA n maig de 2021

Eix cicloturístic que surt de la ciutat de Figueres

ÀNGEL REYNAL

Com fer esport sense perdre-hi la salut
Redacció l figueres

F

er activitat física regularment aporta benestar a
la vegada que ajuda a prevenir malalties com la diabetis, la hipertensió, el sobrepès i
l’obesitat, els atacs de cor, les demències i alguns tipus de càncer.
Es considera una persona activa
aquella que practica una activitat
física moderada o intensa més de
30 minuts durant, com a mínim,
tres cops per setmana. S’entén
com a activitat caminar amb un
cert ritme, córrer, patinar, nedar,
anar al gimnàs, practicar esports
individuals com la vela o el tennis,
o bé de grup com el bàsquet, el futbol, el ciclisme, el voleibol o l’hoquei.
La doctora i cap del servei de Rehabilitació de la Fundació Salut
Empordà, Natàlia Toneu, remarca que «la pràctica de l’esport no
està exempta de riscos i, en conseqüència, cal estar molt atents a
les respostes del nostre cos mentre en fem. Ens hem d’establir objectius realistes i començar sempre amb exercicis de molt baixa
intensitat i progressivament anarne incrementant el volum i la intensitat». «Per saber si mantenim
la intensitat adequada, hem de tenir en compte que hem de poder
parlar còmodament mentre fem
l’esforç físic, el que s’anomena el
test de conversa», explica. I afegeix que «la pràctica d’esport ha

de ser un moment agradable, satisfactori per a nosaltres. Ha de ser
un benefici per a la nostra salut, no
un risc afegit».
Finalment, la doctora Toneu recorda que «a més dels beneficis
físics, no hem de passar per alt el
benestar emocional que genera
la pràctica esportiva. I no només
per l’alliberament d’endorfines
que ens fan sentir millor, sinó per
tots aquells elements associats a
l’esport i que no són tan tangibles,
com la millora de les habilitats socials o la disminució dels nivells
d’ansietat. Molts estudis confirmen que els nens que fan més esport gestionen millor l’estrès i l’ansietat».
COM FER ESPORT...Treballar cada setmana força, resistència i flexibilitat amb la pràctica d’exercicis variats que ens ajudin a fer un
entrenament global. Evitarem sobrecàrregues i serà més divertit.
Cal ser regular i respectar els dies de descans. Si algun dia estem
molt cansats, hem de reposar. I si
el cansament persisteix, tenim dolor o estem malalts, hem d’evitar
fer esport i consultar al metge. És
millor fer esport més dies i menys
estona: és més beneficiós practicar esport 10 minuts durant 6 dies que 60 minuts un sol dia. Segons a quins nivells i exigència, es
recomana passar prèviament una
revisió mèdica. No tothom pot fer
els mateixos esports ni en la ma-

teixa intensitat. Es tracta d’escollir
aquella activitat que sigui realista
en funció de l’edat i el nivell de condició física de cada persona.
... MINIMITZANT RISCOS. En
ambients calorosos, si es fa esport més d’una hora seguida, és
important hidratar-se adequadament. S’ha de beure amb moderació abans, durant i després de
l’esforç físic. En els mesos de més
calor, no practicar esport a les ho-

«estudis confirmen
que la mainada que fa
més esport gestiona
millor l’estrès i
l’ansietat»

res centrals del dia. No realitzar esport després d’àpats abundants
ni d’haver consumit begudes amb
cafeïna, alcohol o amb grans quantitats de sucre. Fer una autoavaluació: hem de ser capaços de conèixer les nostres limitacions i els
nostres progressos. És important
conèixer i aplicar la tècnica específica de cada activitat i utilitzar
els materials i les instal·lacions de

manera adequada. Per exemple,
si es fa ciclisme, tenir la bicicleta
ben adaptada a les característiques del cos; si es neda, saber fer
bé les braçades per no sobrecarregar l’esquena. Evitar els impactes
repetits a les articulacions, ja que
els cartílags no es regeneren. La
millor opció és combinar diferents
activitats o bé minimitzar la intensitat de l’impacte.

QÜESTIONA’T
Si no saps quin esport escollir,
aquestes preguntes et poden
ajudar a triar la millor disciplina d’acord amb les teves preferències, edat, condició física i
estat de salut:
1.

LA RUTINA. Un dels riscos per a
la salut són les lesions de caràcter
muscular, tant de tendons com de
lligaments i articulacions. Per això
la doctora Toneu recomana seguir
un ordre: ESCALFAMENT (mínim
5 minuts). És important mobilitzar els diferents grups musculars
i les articulacions de manera suau. D’aquesta manera es prepara el cos per a una activitat física
de més intensitat, millorant-ne el
rendiment, i es prevenen lesions
musculars. Cal tenir en compte
que és en els primers minuts d’activitat quan s’acostumen a produir les lesions. TEMPS D’ACTIVITAT
(mínim entre 20 i 30 minuts). REFREDAMENT (mínim 5 minuts).
No hem d’acabar de fer l’esforç físic de manera sobtada, sinó que el
millor és anar reduint la intensitat
progressivament per estabilitzar
l’organisme. I finalitzar la sessió
amb exercicis de relaxació i estiraments, per evitar un refredament
brusc dels músculs, que ens pot
provocar contraccions i tiretes.

Quin objectiu et marques? Perdre pes, guanyar musculatura,
tenir més força, augmentar la
teva resistència...
2.
Busques alguna cosa més? Socialitzar, desconnectar, estar
sol, competir...
3.
De quant temps disposes? Una
estona cada dia, un dia a la setmana...
4.
On el faràs? Al gimnàs, a la piscina, a l’aire lliure...
5.
Hi pots destinar uns diners?
Pagar una quota mensual d’un
equipament, comprar material esportiu per fer-ho pel teu
compte...

HORA NOVA

n

guia ciclista 5

maig de 2021

Surià Bicis, un referent del ciclisme
alt-empordanès des de 1980
La botiga disposa de
diferents marques
de primer nivell com
Trek, Specialized i
Orbea, entre altres
Redacció l figueres

S

urià Bicis és una de les botigues de bicicletes de referència a l’Alt Empordà.
Amb seu al carrer Fortià
número 8 de Figueres, és un dels
negocis orientats al món del ciclisme amb més oferta de productes.
Compten amb un ampli ventall de
bicicletes de primeres marques,
ja que són distribuïdors oficials de
firmes com ara Trek, Specialized i
l’espanyola Orbea. També compten amb tota mena d’accessoris i
complements com ara roba i sabates, peces de bicicleta, eines, etc.
Destaquen també per la seva oferta en alimentació, com ara barretes, gels i begudes específiques
per la pràctica esportiva. També
disposen de patinets i scooters,
són distribuïdors de la marca Bestial Wolf. El local compta amb una
gran exposició permanent amb bicis de tota mena i de totes les modalitats: BTT, carretera, gravel, bicicleta elèctrica, descens... I també disposen de taller especialitzat
i personal amb formació: això els
permet ser molt propers amb els
clients i les seves necessitats.
L’AUGE DEL CICLISME. Avui dia,
el ciclisme ha anat tan a l’alça que
les botigues especialitzades no
tenen tot l’estoc que voldrien. La
propietària de l’establiment, Núria Surià, explica que «ara ja ens
comencen a arribar bicicletes noves, però la gent ha de tenir paciència perquè arriben de mica en
mica». «El confinament i la pandèmia ha fet que la gent comenci
a fer més esports individuals, per
això hi ha hagut aquest boom de
la bicicleta», explica un dels propietaris de la botiga, David Martí. Destaquen que mai havien viscut una situació com aquesta de
no disposar del material per l’augment de la demana i per falta d’estoc de les marques, «el problema
és que el material no arriba a les
marques i aquestes no poden produir més». I d’altra banda, diuen
que aquest augment del ciclisme
també va lligat al canvi de mobilitat, ja que «els ajuntaments també hi comencen a apostar-hi amb
carrils bicis, tot i que la ciutat de
Figueres no està massa ben adaptada per anar en bicicleta amb se-

L’equip de Suirà Bicis a les instal·lacions del carrer Fortià número 8 de Figueres

ÀNGEL REYNAL

competició

La firma figuerenca puja al podi

També són distribuïdors de patinets

l’empresa ofereix el
servei de venda de
bicicletes i tot el
material relacionat
amb el món ciclista

SURIÀ BICIS

guretat», destaca.
EL GRAVEL, LA NOVA MODA. Els
experts en ciclisme de Surià Bicis
destaquen que una de les modalitat que avui va molt a l’alça és el
gravel. Es tracta d’una modalitat
de ciclisme que es practica amb
una bicicleta que en podríem dir
híbrida entre bicicleta de carretera i bicicleta de muntanya. La forma és similar a les bicis de carretera de gran fons, ja que tenen el
manillar corbat, però el quadre i les
rodes estan adaptades per poder
ser utilitzades també fora de l’asfalt. «D’aquesta modalitat tenim
molt d’estoc i és la bicicleta ideal
per la nostra zona, ja que pots fer
camins i asfalt, i per aquelles persones que volen iniciar-se al ciclisme», explica Núria Surià.

Y Surià Bicis destaquen com a

firma per donar suport i col·
laborar amb diferents ciclistes
professionals o amateurs de la
comarca alt-empordanesa. De
fet, treballen com a club ciclis·
ta, ja que des del nom Surià Bicis
poden tramitar les llicències fe·
deratives a totes aquelles perso·
nes que tenen desig de competir,
o bé volen disposar de la llicencia
de la Federació de Ciclisme. D’al·
tra banda, també donen suport i
col·laboren amb clubs ciclistes

de la comarca a l’hora d’organit·
zar esdeveniment esportius o
trobades ciclistes. Aquest cap de
setmana alguns ciclistes de la zo·
na han participat a l’Open de Gi·
rona BTT, a Sant Hilari i han acon·
seguit dos pòdis. De fet, a la seva
pàgina de Facebook es pot seguir
tot el que fan a les competicions,
les novetats de la botiga i tam·
bé tota la informació relacionada
amb el món del ciclisme, com ara
la importància dels materials de
qualitat, entre altres.
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El Càmping Bassegoda
La Diputació
Park té lloguer de bicicletes de Girona dona
i diferents rutes de BTT
suport a l’elit del
ciclisme femení

L’equipament és un dels punts d’acolliment del Centre BTT Salines
Bassegoda i també és el punt d’inici de fins a tres rutes de la zona
Redacció l albanyà

E

l Càmping Bassegoda
Park d’Albanyà comença
la seva història el 1992,
però no és fins el 2005
quan la família Guerra el comença a gestionar i li dona un gir a
l’equipament, sobretot pel que fa
a la remodelació i l’adaptació integral de les infraestructures. El
seu objectiu principal és convertir-lo en un càmping de primera,
i l’èxit arriba al cap de poc temps:
el 2008 se’l certifica com a Càmping de primera categoria. Això
permet que el càmping i el projecte del mateix sigui més respectuós amb el medi ambient, reduint
el consum energètic de les instal·
lacions i minimitzant la contaminació lumínica. Finalment, el Bassegoda Park fa un pas més i el
2015 obté el certificat de Campament Starlight, que segella com a
càmping que fa activitats relacionades amb l’astronomia i la seva divulgació. Després de molts
anys de feina i d’aposta per part
de la família Guerra, l’equipament
es converteix en un càmping únic
al territori i amb unes característiques d’allò més diferenciades,
sobretot pel que fa a l’oferta d’activitats familiars i per mainada. El
càmping ofereix diferents tipus
d’allotjament, com ara parcel·la
o bungalous, a banda d’un ampli
ventall de serveis, com ara piscina, restaurant, supermercat, sala
de jocs, zona esportiva, minigolf,
parc infantil, club d’animació, lloguer de material, i fins i tot la Sala de les Constel·lacions: un espai
habilitat per conferències.

cinc fitxatges d’aquest any són
tots internacionals: la noruega Vil diputat d’Esports de la ta Heine, l’eslovena Spela Kern,
Diputació de Girona i po- l’holandesa Maaike Coljé, la britàlític de la ciutat de Figue- nica Emma Grant i la canadenca
res, Jordi Masquef, va par- Olivia Baril, que s’afegeixen a les
ticipar en la presentació del Mas- renovades Gabrielle Pilote-Fortin,
si-Tactic UCI Women’s Team, que del Canadà, i Agua Marina Espinoenguany torna a ser l’únic conjunt la, del Paraguai. La resta de l’equip
català que competirà en la màxi- es completa amb la tarragonina
ma categoria del ciclisme feme- Mireia Benito, l’empordanesa Miní de carretera. Serà el tercer any reia Trias, l’osonenca Martina Moconsecutiu que l’equip de Torro- reno, la barcelonina Patri Ortega i
ella de Montgrí participa en l’elit la gaditana Belén López, que conmundial. La presentació es va fer tinuen d’altres temporades. La ina principis de febrer, i Masquef en tenció és disputar una trentena de
destaca «el total compromís amb curses fins al setembre en proves
l’esport femení». Hi van participar de l’UCI WorldTour, el primer niel president de la
vell del CalendaDiputació de Giri UCI Femení, i
el següent esrona, Miquel Nol’entitat política
guer; el secretari
glaó, curses ingeneral de l’Es- col·labora en
ternacionals i de
la Copa d’Espaport de la Genediferents activitats
ralitat de Catanya i la Copa Catalana.
lunya, Gerard Fi- i actes relacionats
gueras; l’alcalde amb el ciclisme
de Torroella de
‘ SEA OTTER
Montgrí, Jordi
EUROPE COSColomí; el presiTA BRAVA’. Sedent del Club Ciclista Baix Ter, Ser- guint en la mateixa línia de col·
gi Güell, i la corredora del Massi- laboració i de suport al món del ciTactic, Mireia Benito. També hi van clisme, la Diputació de Girona ha
assistir el diputat d’Esports de la anunciat que manté el seu suport
Diputació de Girona, Jordi Mas- a la Sea Otter Europe Costa Bravaquef; el team manager del Massi- Girona Bike Show, i que finalment
Tactic, Àngel Gonzàlez, i la resta aquesta competició es trasllada a
de components de l’equip. El presi- la tardor. Es farà del 24 al 26 de sedent de la Diputació de Girona, Mi- tembre del 2021 i compta amb la
quel Noguer, va subratllar que des col·laboració del Servei d’Esports,
de l’entitat «potenciem i ajudem que contribueix al foment i la proels projectes que, com aquest, fo- moció de l’activitat físicoesportiva
menten l’esport femení i contribu- per la millora de la qualitat de vida
eixen a la igualtat i l’equitat». Els com a eina de promoció esportiva.
Redacció l girona

E

La flota de bicicletes per llogar

tota la informació
relacionada amb
l’equipament es
pot consultar a
bassegodapark.com

LLOGUER DE BICICLETES. Dins
l’ampli ventall de serveis que ofereix el Càmping Bassegoda Park
en destaca el lloguer de bicicletes. Fonts de l’equipament expliquen al mitjà que disposen d’una
gran flota de bicicletes, la majoria
bicicletes BTT per adults i també canalla; també disposen de bicicletes de passeig i amb cadireta per la mainada més petita. Cal
destacar que el Càmping Basse-

CAMPING BASSEGODA

goda Park és un Punt d’Acolliment
del Centre BTT del consorci Salines Bassegoda: això vol dir que
la persona usuària d’aquesta xarxa ciclista pot fer ús de les instal·
lacions i serveis del càmping, a un
preu baix, com ara el banc de reparacions i eines bàsiques, el punt
de rentat de bicicletes, el bar i restaurant o els lavabos, entre altres.
LES RUTES. Cal destacar que
l’entorn del càmping és al bell
mig de dues comarques, l’Alt Empordà i la Garrotxa, i té una gran
extensió de camins i rutes muntanyoses per descobrir un dels
entorns naturals més ben conservats de la comarca. El càmping
és el punt d’inici de diferents rutes del centre BTT Salines Bassegoda, com ara la ruta 7: Gorgues
d’Albanyà, la ruta 8: L’Alta Garrotxa i la ruta 28: Bassegoda. nx
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Reparar els efectes del Glòria a les Vies
Verdes va costar uns 1.150.000 euros
El Consorci de les Vies
Verdes és l’ens local
que gestiona les vies
amb el suport de la
Diputació de Girona

la sega dels trams de les vies verdes i del tram de ruta Pirinexus de
Palafrugell a la Jonquera i de Sant
Joan de les Abadesses a Molló.

Redacció/ACN l girona

L

a Diputació de Girona va
aportar un finançament
extraordinari de 600.000
euros al Consorci de les Vies Verdes per inversions en obres i
accions generals de manteniment
de les vies verdes de Girona durant
l’exercici de l’any 2020. El que no
va preveure ningú és que un fort
temporal obligués a refer alguna
d’aquestes accions i, per tant, la
Diputació de Girona va haver d’invertir encara més diners. Tal com
detallen des de la institució, reparar els efectes del temporal Glòria a les vies verdes de Girona va
costar més de 1.150.000 euros,
donat que les afectacions van ser

Avui dia ja hi ha totes les vies verdes de Girona enllestides i renovades
nombroses i molt importants. El
diputat d’Esports, Jordi Masquef,
explica a aquest mitjà que «la despesa va ser molt elevada; quan ja
ho teníem tot mig enllestit, ens va
sorprendre aquest temporal i va
afectar molt a la zona gironina»,

en destaca. Després de diversos
mesos de feina en molts punts de
la ruta, i amb el finançament de la
Diputació de Girona, les vies verdes tornen a ser un lloc agradable
i segur per al cicloturisme i el senderisme. Cal destacar que amb

V.V.G

aquestes partides i ajudes de la Diputació de Girona es financen diverses tasques de manteniment
habituals, com la formació de vorals i el manteniment de l’amplada
del ferm, el buidatge de papereres,
la col·locació de senyals i pilones, i

EL NOU PRESSUPOST. A finals
de novembre del 2020 es va anunciar que enguany el pressupost de
la Diputació de Girona es reduirà 2,5 milions d’euros respecte al
2020 a causa de la finalització de
diversos projectes que tenien fons
europeus. Durant la presentació
d’aquest, i tal com recull ACN, el
consorci de les Vies Verdes, del
qual n’és part la Diputació de Girona, comptarà amb un augment
considerable del seu pressupost.
El vicepresident d’Hisenda, Pau
Presas, destacava que enguany
«es multiplicarà per cinc» el pressupost del 2021, arribant als 9,5
milions. El motiu és que aquest
consorci construirà una nova via
verda que ha d’unir Cassà de la Selva amb Bescanó. Aquest projecte
compta amb el finançament de la
Generalitat, la Unió Europea i també diversos ajuntaments.
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Edibikes és una de les botigues dedicades
al ciclisme més gran de la comarca
El propietari de
l’establiment, Albert
Carron, diu que en
l’actualitat disposen
d’estoc
Redacció l figueres

L

a botiga Edibikes bicicletes
de Figueres és un espai de
400 metres quadrats situats a l’avinguda de Roses
71 a Vilatenim, i avui és una de les
botigues més grans dedicades al
món del ciclisme que hi ha a la província de Girona. Destaquen per
oferir un tracte i servei de qualitat
dedicat al món de la bicicleta i són
distribuïdors de fins a set marques
de primer nivell: Megamo, BH, Bianchi, Pinarello i Mondraker.
ESTOC DE TOTES LES MODALITATS. La firma Edibikes disposa
de tots els models de bicicleta de
diferents modalitats com ara carretera, bicicletes de trekking, urbanes, de passeig, de viatge, BTT
... I ara també les noves bicicletes
elèctriques de prestigioses marques com BH i Megamo. D’altra
banda, a Edibikes Bicis de Figueres
s’hi poden trobar les millors marques en bicicletes i components.
Promocions i ofertes a la botiga,
venda i lloguer de bicicletes. La seva experiència els porta a estar en
constant evolució, sempre procurant oferir les últimes novetats en
tot el referent a la bicicleta, roba,
cascs, accessoris, equipament i
complements del ciclista. El propietari del negoci, Albert Carrón,
destaca que tenen «una gran exposició permanent amb bicicletes
d’adults i infantils, i avui, que és tan
complicat tenir estoc, disposem
de molts models diferents».
TALLER MECÀNIC. Es distingeixen per oferir el servei de taller
especialitzat amb personal qualificat. Són conscients de la importància de l’atenció al client i la
promoció de l’esport, per això dediquen molts esforços a millorar
contínuament el seu servei postvenda: «estem en compromís
constant amb el nostre esport i
afició, sempre intentant donar suport als clubs de la nostra zona i
col·laborant en diferents esdeveniments». A més, la botiga disposa d’un ampli aparcament per a
aquelles persones que es desplacin fins a la botiga amb cotxe amb
la intenció de recollir la seva bici.
El telèfon de contacte de la botiga de bicicletes Edibikes és el 627

En l’actualitat la botiga disposa de diferents models de bicicleta i complements

ÀNGEL REYNAL

l’horari comercial
és de De dilluns a
dissabte de 9 a 21 h,
i el telèfon és el
610 124 566

la botiga col·labora
i dona suport a
diferents entitats
ciclistes i esportives
de l’alt empordà

L’equipació d’Edibikes

L’establiment disposa d’una amplia gamma de productes

684 785.
ALTRES PRODUCTES. La pàgina web d’Edibikes inclou el servei de compra en línia. A l’espai es
pot consultar l’àmplia gamma de

productes que tenen. Pel que fa al
vestuari, cal destacar que la firma
compta amb tota mena de productes com ara calçat, roba, cascos i també ulleres, entre d’altres.
També compten amb accessoris

ÀNGEL REYNAL

ÀNGEL REYNAL

com ara bidons, llums i suports i
components de bicicletes com ara
frens, pedals i cales, entre moltes
altres coses. Cal destacar també que disposen de tota mena de
productes relacionats amb el món

del ciclisme i la tecnologia. Des de
l’establiment destaquen que gràcies a l’àmplia oferta de productes de què disposen, poden cobrir
totes les necessitats de mercat.
D’aquesta manera es poden trobar bicicletes de tota mena i per a
totes les butxaques, des de muntures per a aficionats que només
volen sortir de passeig algun cap
de setmana, fins a models per als
riders més exigents, manufacturats amb els millors materials.
EQUIP DE COMPETICIÓ. Un dels
objectius de la botiga i de la firma
és apostar pel ciclisme al territori alt-empordanès i gironí. És per
això que des d’Edibikes donen suport a diferents ciclistes i professionals de la comarca, a través de
patrocinis i assistència en curses
i competicions d’aquest esport.
Una de les últimes col·laboracions
d’Edibikes ha sigut amb el projecte del Club Ciclista Roses, donant
suport a l’escoleta de ciclisme que
s’està creant al municipi. Tota la informació i molta més, es pot consultar a la pàgina web d’Edibikes i
des d’aquest mateix espai es pot
fer la compra i reserva de tota mena de material ciclista.
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Vilamaniscle i l’Albera, binomi d’èxit
La localització
d’aquest municipi el
converteix en un espai
molt adequat per a la
pràctica de la BTT

HORA NOVA

J.N. l vilamaniscle

L

’esplèndida extensió de
boscos de pins i alzines
sureres contextualitzen
aquesta ruta, que també
ressegueix camps de vinyes ben
visibles des del municipi de Vilamaniscle, localitat enclavada al
peu de la serra de l’Albera que es
projecta com un interessant nucli per a la pràctica de la BTT. De
fet, aquesta proposta és una de les
moltes opcions ciclistes que surten des del poble empordanès, el
punt de partida de múltiples rutes
aptes per a diferents nivells d’habilitat i experiència al manillar.
L’itinerari proposat enllaça el petit nucli amb el Puig d’Esquers, la
muntanya de 606 metres situada
entre els termes municipals de Colera i Llançà. Les primeres pedalades són tranquil·les i distretes, una
tendència que comença a canviar
a l’altura de Mas de Baix, on caldrà agafar cert aire per enfilar gairebé quatre quilòmetres d’ascens
amb certa exigència. L’esforç, però, brindarà la seva recompensa,
ja que la pujada ens situarà al capdamunt del Puig d’Esquers, on es
pot gaudir d’una gran vista: la plana empordanesa comparteix protagonisme amb el Golf de Roses
i amb les Illes Medes, tot plegat
amb la serralada del Prepirineu a
l’horitzó.
Amb la suor de l’ascens enrere, el
retorn cap a Vilamaniscle es presenta de manera més assossegada. Les baixades, algunes de les
quals una mica tècniques, ens faran rodejar diversos puigs del territori —Puig del Llop, Puig Tifell o
Puig de Sant Silvestre—, un bon
entorn per acompanyar la tornada.

Distància: 21,21 km

Desnivell: 685 m

Altitud màx.: 606 m

Circular: Sí

LLOCS D’INTERÈS

Dificultat: Moderada

recorregut

El mirador del Suro Gros

Puig d’Esquers

Y Vilamaniscle ofereix unes vistes, ja
per si mateixes, espectaculars, però
hi ha indrets que encara exhibeixen
una panoràmica més significativa. Un
d’aquests llocs és el Mirador del Suro
Gros, orientat cap al nord-oest i que
mira amb precisió cap al Costabona,
el Coll del Pertús, el Montagut o la Serra de Malbosc.

Vilamaniscle

Sant Miquel de Colera
Y Ben a prop del recorregut proposat, a
poca distància del Puig d’Esquers, hi
trobem l’església de Sant Miquel de
Colera, estructura que forma part de
l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Actualment presenta un aspecte reformat, tenint en
compte els treballs de restauració que
s’hi van fer en dues fases (1983 i 1991).

ELEVACIÓ
602 m

110 m
5,3 km

11 km

16 km

21,21 km
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La plana de Sant Miquel de Fluvià

Des d’aquest municipi
es pot realitzar una
interessant ruta fins
a la platja, tot passant
per diversos pobles

penya cicloturista adac

J.N. l Sant miquel de fluvià

D

es de Sant Miquel de Fluvià podem gaudir d’un
interessant recorregut
planer que es pot realitzar tranquil·lament, però també
amb precaució, tenint en compte
alguns trams amb pedres.
El punt de sortida és l’estació de
Sant Miquel, des d’on caldrà començar a pedalar fins a la capella
de Sant Sebastià. Seguidament, la
ruta obliga a recular un petit segment i a seguir els camins que condueixen a creuar la via per un pont,
a la dreta del qual hi ha un camí pedregós que porta cap a Estanyet,
l’avantsala per arribar al Camí de
les Closes. Des d’allà fa falta enllaçar amb el Camí de Sant Miquel
de Fluvià que es dirigeix a Tonyà,
indret que deixem a l’esquerra per
la carretera de Vilamalla. Poca estona després s’observa la carretera de Siurana, a la dreta, que cal
resseguir fins a trobar l’altre poble
de la ruta, Vilamacolum, tot passant prèviament pels nuclis de Baseia i Vilacolum. Agafant la carretera de Vilamacolum arribarem a
Sant Pere Pescador, on haurem de
buscar l’Oficina de Turisme i, més
concretament, el riu Fluvià, que
seguirem en paral·lel a través d’un
caminet que va en direcció al mar.
Des d’allà, cal resseguir el camí de
la platja fins a topar amb la paret
del càmping Las Dunas, des d’on
s’enllaçarà amb la carretera vella
d’Empúries, que ens enfoca cap
a l’Armentera. Aquí, cal dirigir-se
cap al camí del riu, un itinerari que,
acompanyats pel Fluvià, ens ha de
conduir a Ventalló, el darrer punt
abans del retorn a Sant Miquel,
passant per Vila-robau.

Distància: 39,6 km

Desnivell: 92 m

Altitud màx.: 60 m

Circular: Sí

Dificultat: Fàcil

recorregut

LLOCS D’INTERÈS
Siurana

Capella de Sant Sebastià

Vilamacolum

Y Situada en un turó a prop del poble, es

tracta d’una capella rústica d’una sola
nau coberta amb volta de canó i capçada amb un absis semicircular. Està
construïda amb pedra sense treballar
i còdols, reforçada amb contraforts.
Datada del 1716, actualment presenta
un estat molt deteriorat, amb la porta
tapiada.

St. Pere Pescador
St. Miquel de Fluvià
l’Armentera

L’estació de Tonyà

ELEVACIÓ

YAquest baixador és peculiar, ja que va

entrar en servei molt allunyat de qualsevol nucli habitat, ben bé al mig del
camp, un fet possiblement causat per
les influències de l’amo de les terres.
Antigament devia haver tingut alguna
mena d’edificació a la dreta de les vies,
mirant cap a Figueres.

60 m

-2 m
9,9 km

20 km

39,6 km
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A Castelló d’Empúries i Empuriabrava hi ha
diferents empreses de lloguer de bicicletes
Des de l’Oficina de
Turisme promocionen
les activitats de
natura com ara les
rutes ciclistes

el ciclisme. Una d’aquestes activitats és la sortida guiada amb eMountainbike, als Aiguamolls de
l’Empordà, el pròxim cap de setmana, tant el dissabte 23 de maig
com el diumenge 24, a les 10h. La
mateixa sortida es farà el 6 de juny
amb les mateixes condicions. Per
poder participar-hi cal fer les reserves es poden der a través de
l’Oficina de Turisme i el preu és
de 15 €. Es pot fer a través de 972
45 08 02 i de turisme@castello.

Redacció l castelló d’empúries

C

astelló d’Empúries i Empuriabrava és un dels
municipis alt-empordanesos amb més extensió de terreny, concretament 42,3
km2, i és també un dels pobles més
planers, ja que se situa sobre un
turó d’uns 17 metres d’alçada al
bell mig de la plana al·luvial, a la
riba esquerra del riu La Muga i a
uns 4 km del mar. És per això que
una de les apostes turístiques de
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries-Empuriabrava és el turisme
familiar i de natura, incentivant
així l’ús de la bicicleta i les caminades, a través de la seva amplia
xarxa de camins, alguns dels quals
formen part de Pirinexus. Una de
les rutes més destacables de la
zona és la Ruta dels Estanys, que
es pot consultar al detall, a la pàgina següent. Tot i això, hi ha infinitat de rutes ciclistes per descobrir
en aquest entorn.
L’AGENDA TURÍSTICA. A la pàgina web de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries-Empuriabrava es
pot consultar l’agenda d’activitats
programades i a continuació en
destaquem algunes que tenen relació amb

l’agenda d’activitats
inclou sortides
guiades amb e-bike
per descobrir la zona
dels aiguamolls
Una de les apostes del consistori és el turisme de natura i esportiu

AJ.CASTELLÓ

LLOGUER DE BICICLETES
Tal com hem dit, des de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries-Empuriabrava s’aposta per la mobilitat més
sostenible i per les activitats de natura i esport. És per això que a la mateixa pàgina web de Turisme es poden consultar les diferents botigues i empreses que ofereixen el servei de lloguer de bicicletes i també de
bicicletes elèctriques, ja sigui per hores o per dies, són les següents:
Ampuria Car
+34 972 450 488
ampuriacar@ampuriacar.com
www.ampuriacar.com

Bike Shop
Requesens, 97
+34 972 451 059
bikeshop.empuria@gmail.com

Crazy Traction
+34 663 246 979
info@crazytraction.com

cat. Serà una sortida amb bicicleta elèctrica de muntanya per diferents espais del Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà. Sortida des d’Empuriabrava, ruta dels
estanys direcció Estany de Vilaüt, Pedret, Vilanova de la Muga,
camí natural de la Muga passant
per Castelló d’Empúries i arribant
a Empuriabrava. La distància total de la ruta serà d’uns
30 km i el temps total que calculen és
d’entre 2 hores i
mitja i 3 hores.
A banda
d ’a q u e stes sortides, hi
ha més
ofe rtes.
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De Castelló a la ruta dels Estanys

Aquest itinerari
poc exigent permet
conèixer una variada
zona dels Aiguamolls
de l’Empordà

aj. cASTELLÓ D’eMPÚRIES

J.N. l CASTELLÓ D’EMPÚRIES

P

edalar envoltats d’un paisatge paradisíac com els
Aiguamolls de l’Empordà és una activitat que les
persones hauríem de tenir encerclada al calendari, sigui per la bellesa intrínseca del mateix indret
o per la connotació saludable que
implica el mateix exercici físic.
Aquesta ruta proposada, planera
i, per tant, sense exigències, ens
convida a recórrer el Parc Natural
empordanès sortint des del Cortalet, el punt de partida d’un itinerari que continua endavant fins a
l’equador de la sortida, l’estany de
Vilaüt. Entremig, caldrà passar per
espais de postal com la passera
de la Muga, la Rubina, l’Estany del
Tec, el Rec del Mig, les Basses de
les Garrigues o els Aspres.
Una vegada a l’estany de Vilaüt
i a la bassa Rodona, que constitueixen una de les darreres mostres
de l’antic estany de Castelló, caldrà emprendre el camí de tornada.
Es resseguirà, doncs, una ruta en
direcció a la Muga, que caldrà travessar, i abans d’arribar novament
al Cortalet, on es finalitzarà el recorregut, es toparà amb l’ermita
de Sant Antoni.
En definitiva, estem al davant
d’una ruta —senyalitzada amb
franges de color blau— que abraça bona part del Parc Natural, la
qual cosa significa que la persona
que pedali podrà gaudir de llocs de
gran interès paisatgístic i ecològic.
Una bellesa, a més, que arribarà
als ulls dels interessats de forma
pedagògica: els textos dels faristols que es troben arreu esdevenen de gran ajuda per a comprendre la història de la plana.

Distància: 25,85 km

Desnivell: 1 m

Altitud màx.: 12 m

Circular: Sí

RUTA ALTERNATIVA

Dificultat: Baixa

recorregut
Els Aspres

Estany de Vilaüt

Reg del Mig
La Muga

La Rubina

Castelló
d’Empúries

Empuriabrava
Passera de La Muga

Ermita de Sant Antoni

Y Les bones indicacions de la zona fan que les rutes ciclistes es puguin
adaptar a les exigències de cadascú. No obstant això, hi ha algunes propostes ben delimitades que són d’especial interès si es ressegueix l’itinerari estipulat. La ruta blava —el recorregut del text principal— n’és una,
i l’altra és un itinerari més curt —no arriba als 13 quilòmetres de distància (12,7)— però igualment interessant. En aquest cas, el punt de partida acostuma a ser l’Ecomuseu-Farinera de Castelló, des d’on s’inicia una
volta que acarona l’ermita de Sant Joan Sescloses, a Peralada; que arriba
a la resclosa de Vilanova de la Muga i que retorna fins a l’Ecomuseu, tot
travessant la Muga pel pas de Griells.

elevació
12 m

2m
6,5 km

13 km

25,95 km
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verónica Medina Flores. Regidora d’Esports i Joventut

«Des de l’Ajuntament de Roses apostem pel
ciclisme i donem tot el suport possible al club»
nada, ja que a través de l’esport
es poden treballar valors humans,
es promou la salut i s’ho passen
bé. Des de l’Ajuntament de Roses
col·laborem, d’una banda, a través d’una subvenció per ajudar al
foment d’activitats esportives, i
d’altra banda, conjuntament amb
l’Àrea d’Urbanisme estem treballant el projecte del circuit de BTT,
on la mainada
podrà entrenar
i gaudir del que
més els agrada.

Marta Arranz Perpinyà I roses
La situació actual ha fet que el ciclisme hagi anat a l’alça. S’ha palpat aquest augment al municipi
Roses?

La percepció que tenim des de
l’Àrea d’Esports i que ens confirma el continu contacte amb el president del Club Ciclista Roses, en
Juan Hornos, va en aquesta línia.
La situació d’emergència sanitària que vivim des del 2020 ha fet
que la gent opti per la bici per fer
esport, reforçar la salut i gaudir
del nostre entorn sense sortir del
municipi. Per tant, l’augment del
ciclisme en el nostre municipi,és
molt important i estem molts contents que sigui així.
Un dels projectes que té entre
mans l’Ajuntament de Roses és el
nou circuit de BTT. Com avança el
projecte?

Ara mateix estem esperant els
últims informes per a l’aprovació
del projecte. El circuit anirà acompanyat de dues sales polivalents
pel ús de totes les entitats o clubs
esportius que vulguin fer assemblees, reunions, classes teòriques,
etc. A més a més, aquest espai
comptarà amb vestidors i dutxes.

Està previst fer
alguna prova i/o
competició ciclista, al municipi?

La regidora d’Esports i Joventut de Roses
Quan preveuen que estarà llest per
practicar-hi l’esport?

Cal remarcar que fins que no
s’aprovi el projecte no podem fer
previsió de data de finalització de
les obres, però esperem que sigui
el més aviat possible.
El Club Ciclista Roses vol fer créi-

AJ.ROSES

xer l’escoleta BTT. Quina és l’aposta o la col·laboració de l’Ajuntament de Roses amb el club?

Des de l’Ajuntament de Roses
apostem pel ciclisme i donem tot
el suport possible al Club Ciclista
Roses perquè l’escoleta BTT sigui
tot un èxit. Aquest succés és un
gran benefici per a la nostra mai-

tat al ciclisme, per a compensar al
club tots els esforços que està fent
malgrat la situació sanitària actual i per a donar a conèixer la nostra
riquesa natural, com és el cas del
Parc Natural del Cap de Creus. A
Roses tenim un entorn privilegiat
i cal donar-li el protagonisme que
es mereix.

«El circuit anirà
acompanyat
de dues sales
polivalents per les
entitats o clubs
esportius »

Sabem que
el Club Ciclista
Roses està preparant amb moltes ganes la 10ª
edició de la Bike Marató del Cap de
Creus, que tindrà lloc el 27 de juny
d’aquest 2021 i com no pot ser
d’una altra manera, des de l’Àrea
d’Esports de l’Ajuntament de Roses els hi donarem tot el suport
que calgui perquè l’esdeveniment
sigui tot un èxit. Poder desenvolupar activitats com aquesta és
molt important per donar visibili-

Les bicicletes
elèctriques són
la nova moda.
L’A j u n t a m e n t
s’ha plantejat
disposar de zones de càrrega
per aquestes bicicletes?

Apostar per
una mobilitat alternativa i sostenible és molt
necessari, no només per protegir
el nostre planeta i lluitar contra el
canvi climàtic, sinó també per millorar la nostra salut. Des del govern municipal ja s’han començat
a fer accions en aquesta línia, com
és el cas de la creació de carrils bici
en determinats sectors del nostre
municipi, reducció dels límits de
velocitat i aviat la incorporació de
les vies lentes. n

El Club Ciclista Roses recupera la
tradicional ‘Bike Marató del Cap de Creus’
dia d’avui, més d’un centenar d’inscrits. Enguany hi podran participar
un màxim de 400 persones, ja que
és l’establert dins del Parc Natural.
Hornos deixa clar que la Bike Mara-

Redacció l Roses

A

mb l’entrada de la nova
junta del Club Ciclista
Roses, el municipi i l’entitat recuperen la «Bike
Marató del Cap de Creus». Enguany aquesta jornada ciclista arriba al seu 10è aniversari. Es tracta d’un esdeveniment ciclista que,
segons l’anterior junta, es va deixar de fer per manca de permisos,
però ara el nou president del club,
Juan Hornos, la regidora d’Esports
de l’Ajuntament de Roses i el nou
director del Parc Natural del Cap
de Creus, Ponç Feliu, l’han recuperada i es farà el 27 de juny d’aquest
2021. El president del club, Juan
Hornos, destaca a HORA NOVA
que és una fita important, ja que
era una jornada que aplegava gent
d’arreu. Detalla que les inscripcions ja estan obertes i que hi ha, a

És la 10a edició i
s’hi pot participar
en bicicletes
convencionals i
ebikes

Cartell de la 10a edició

CCR

tó del Cap de Creus no és una competició, és una marxa ciclista que
es pot fer amb bicicletes convencionals i també amb bicicletes elèctriques. La inscripció inclou també
l’assegurança de la jornada i s’hi

pot participar individualment, per
parelles o per equips de tres o quatre. Tota la informació es pot consultar en línia.
ESCOLETA. Un dels objectius de
la nova junta del Club Ciclista Roses és fer créixer l’escoleta i així
crear més arrelament ciclista al
municipi. De moment, la seva tasca comença a veure els efectes, ja
que el club «ha triplicat el nombre
de socis», destaca el president.
L’entitat ciclista ha passat de 49
socis a 141 en poc menys d’un any.
En aquest sentit, Hornos, diu que
«la pandèmia ha afectat favorablement al ciclisme». Pel que fa a
la branca de l’escoleta, la valoració és d’allò més positiva també,
«ja tenim vint-i-tres nens i nenes,
i això és una molt bona notícia,
perquè vol dir que hi haurà encara
més afició ciclista. n
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Roses: el punt d’inici de la Transpyr
Ruta exigent que
uneix la brisa
mediterrània amb els
primers contraforts
del Pirineu

TRANSPYR

J.N. l Roses

R

oses esdevé el punt de
partida d’una de les proves raid més icòniques
no només del país, sinó
també dins l’àmbit internacional:
de fet, és considerada com una de
les deu millors aventures en MTB
del món. La Transpyr, repartida en
set etapes, uneix la localitat rosinca amb Hondarribia, al País Basc,
un itinerari d’uns 780 quilòmetres
i 18.000 metres de desnivell positiu que s’inicia amb un primer tram
que uneix el nucli alt-empordanès
amb Camprodon.
Avís a navegants: cal tenir una
bona forma física per completar
aquest trajecte no circular, tenint
en compte una carta de presentació, si més no, exigent: 105 quilòmetres de distància i més de 1.700
metres de desnivell.
Ara bé, la complexitat és gradual. Els primers quilòmetres, que
transcorreran per pobles com Riumors o Ordis, són agradables, i
amb un lleuger ascens se sortirà
de la comarca alt-empordanesa
per travessar nuclis com Crespià,
al Pla de l’Estany, o Besalú, a la Garrotxa. A partir d’aquí, però, caldrà
suar, sobretot a l’altura de Montagut: especialment feixucs seran
els darrers 20 quilòmetres fins a
Sant Pau de Segúries, carregats
de rampes, el bitllet necessari per
arribar a Camprodon.

Distància: 105 km

Desnivell: 1.700 m

Altitud màx.: 988 m

Circular: No

Dificultat: Molt difícil

ELEVACIÓ

RUTA ALTERNATIVA
800 m
600 m
400 m
200 m

32,5 km

55 km

75 km

105 km

SUAR DE VALENT

YDes de Roses també es poden resseguir interessants sortides trans-

fronteres. Una opció és passar, per aquest ordre, pels següents indrets: Roses, Espolla, Coll de Banyuls, Banyuls-sur-Mer, Torre de Madeloc, Cervera, Portbou, Llançà i Roses. Ruta moderadament exigent.

lA RUTA ESDEVÉ ESPECIALMENT EXIGENT AL
TRAM FINAL, SOBRETOT ALS 20 QUILÒMETRES
ABANS D’ARRIBAR A SANT PAU DE SEGÚRIES,
AMB pronunciats ASCENSOS

16 guia ciclista
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L’Escala aposta per un turisme esportiu,
potenciant diferents models de ciclisme
La voluntat del
consistori escalenc
és ampliar la oferta
de cicloturisme i BTT
amb gravel o carretera

empreses especialitzades en el
món del ciclisme que ofereixen lloguer de bicicletes.

M.A.P l l’escala

L

a població costanera de
l’Escala, destaca a la pàgina web de l’Oficina de
Turisme que el municipi
ofereix diferents possibilitats per
descobrir la zona sobre una bicicleta. Cal saber que en aquesta zona s’hi troben rutes de baixa
dificultat per als qui comencen o
volen passejar i també itineraris
amb una dificultat alta per a persones més expertes. La regidora
de Turisme i Promoció Econòmica, Marta Rodeja, explica a HORA NOVA que «hi ha moltes rutes i
propostes per descobrir l’entorn i
per això hi fem aposta».
TURISME ESPORTIU. Tal com
destaca Rodeja, «la voluntat de
l’Ajuntament de l’Escala és encarar el municipi cap a un turisme esportiu, especialment de ciclisme.
I no només de BTT o muntanya,
sinó a un ciclisme familiar i de noves modalitats com el gravel o la
bicicleta elèctrica». A banda també de la bicicleta de muntanya i la
bicicleta de carretera. La regidora
detalla que la idea del consistori és
que «el ciclista turista arribi a l’Escala». És per això que el poble de
l’Escala està inclòs a les diferents
xarxes ciclistes de Vies Verdes i Pirinexus, el primer és en l’àmbit català i el darrer és una anella ciclable transfronterera, una ruta circular que connecta les comarques
gironines amb la part francesa.

Moltes de les rutes passen per paisatges d’allò més espectaculars

AJ.ESCALA

l’escala va inaugurar
el ‘pumptrack’ el 2019
i és un dels circuits
amb més èxit del
territori empordanès

l’oficina de turisme
de l’escala ofereix
el servei de lloguer
de bicicletes de
diferents models

Servei de lloguer de bicicletes
LLOGUER DE BICICLETES. La
regidora explica que l’aposta del
consistori és clara des de fa temps,
ja que a l’oficina de turisme disposen del servei de lloguer de bicicletes, tan de passeig
c o m de bici-

EL PUMPTRACK. A principis del
2019, l’Escala va inaugurar el que
avui és un dels circuits de bicicleta amb més èxit de la comarca. El
pumptrack de l’Escala és un dels
circuits d’aquestes característiques més grans de Catalunya, amb
una longitud total de 180 metres
i un espai conjunt d’ocupació de
523 metres quadrats de pista i 190
metres quadrats de talussos. Des
de l’Ajuntament de l’Escala van impulsar aquest projecte per millorar l’espai públic del Camp dels Pilans. La regidora destaca que és
un circuit «que té molt d’èxit, i la
veritat és que ha sigut una sorpresa per nosaltres, perquè no ens es-

cletes elèctriques. Rodeja detalla
que la línia que cal seguir és la de
«turisme esportiu i oci, en totes les
modalitats». És per això que avui
dia l’àrea de Tu- risme i Promoció

AJ.ESCALA

Econòmica treballa en noves propostes, «ens agradaria fer altres
propostes per diferents modalitats de bicicleta, com ara el gravel,
les ebikes i també les sortides en
bici de carretera, entre altres».
Cal saber, també, que al municipi hi ha dife re nt s

peràvem que tingués aquest èxit».
Moltes persones del territori i també d’altres comarques, com el Baix
Empordà, ja s’han fet seu el circuit
de pumptrack (per a bicicletes, patins i patinets) que s’ha construït al
Camp dels Pilans.
CLUB CICLISTA. A dia d’avui
al municipi de l’Escala hi ha dos
grups de persones amants del ciclisme que surten periòdicament
a fer rutes. Abans de la pandèmia
hi havia un club ciclista, però avui
aquest ja no treballa com a entitat
esportiva. Tot i que, segons Rodeja, s’ha notat l’augment de la pràctica d’aquest l’esport a la zona de
l’Escala i voltants. n
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De l’Escala als Aiguamolls

Aquest itinerari planer
i de bon fer s’endinsa
cap a la bellesa
del Parc Natural
empordanès

AJUNTAMENT DE L’ESCALA

recorregut

L’Escala

J.N. l L’ESCALa

U

n entorn com el que brinda l’Alt Empordà és òptim per fer sortides envoltades d’uns paisatges naturals excepcionals com,
per exemple, els Aiguamolls, un
punt d’interès majúscul en molts
sentits.
Una bonica opció per arribar-hi és
a través d’aquesta sortida senzilla i planera amb bicicleta de muntanya, amb punt d’origen i destí a
l’Escala. Des d’aquest municipi,
concretament des de la punta de
La Creu, s’inicia una ruta que voreja la platja tot passant per Sant
Martí d’Empúries i els càmpings
de la zona, així com per una atractiva zona dels citats Aiguamolls.
En concret, un cop s’arriba a la desembocadura del Fluvià cal resseguir el curs del riu fins a la localitat
de Sant Pere Pescador, i des d’allà
el recorregut es perllonga tot enllaçant les pedalades amb la coneguda Ruta Pirinexus fins a Castelló
d’Empúries, indret que esdevé l’altre extrem de la proposta d’aquesta pàgina.
El camí de tornada seguirà el mateix trajecte, però amb una excepció: a Sant Pere, en comptes de vorejar novament el riu i la costa, es
passarà en direcció a l’Armentera i
al Castell de Cinc Claus, des d’on es
connectarà amb Sant Martí d’Empúries.

St. Pere

Castelló d’Empúries

L’Armentera

ELEVACIÓ
285 m

Distància: 47,44 km
Altitud màx.: 285 m

-10 m

Desnivell: 352 m
Circular: Sí

12 km

Dificultat: Baixa

24 km

LLOCS D’INTERÈS

Aiguamolls de l’Empordà
Y Format per diferents estanys d’aigua
dolça i dunes, conté una extensa reserva d’aus migratòries —unes 330 espècies— i una flora molt característica i genuïna de la zona. Aquest espai
natural protegit comprèn dues àrees
pràcticament contigües: una, situada
entre la desembocadura del Fluvià i la
Muga, i l’altra, al nord d’aquest últim riu.

Castell de Cinc Claus
Y Declarat com a Bé Cultural d’Interès
Nacional, aquesta edificació construïda al segle XIV sobre les restes d’una
antiga vil·la romana està situada al
veïnat de Cinc Claus, al nord-oest de
la població de l’Escala. Actualment
conserva el portal i la torre quadrada
de l’antiga muralla. Mereix una bona
visita i esdevé un bon punt de descans.

47,44 km

18 guia ciclista
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15 anys del
Consorci Salines
Bassegoda
Un dels objectius de l’entitat és el
desenvolupament local i la millora de
condicions de vida d’aquestes poblacions
Redacció l albanyà

A

ra ja fa gairebé quinze
anys, concretament el
2007, diferents municipis de la comarca altempordanesa van decidir constituir el que es coneix com el Consorci Salines Bassegoda. Els
pobles que van decidir formar-ne
part són: Agullana, Albanyà, Avinyonet de Puigventós, Biure d’Empordà, Boadella i les Escaules, Cabanelles, Cistella, Darnius, Lladó,
Llers, Maçanet de Cabrenys, Navata, Pont de Molins, Sant Llorenç
de la Muga, Terrades, Vilanant i La
Vajol; amb la col·laboració de la Diputació de Girona. Tal com destaquen des de l’entitat, els objectius
d’aquesta són preservar i revaloritzar el patrimoni paisatgístic,
cultural i mediambiental de l’espai delimitat pels municipis integrants. D’altra banda, també té
l’objectiu de promocionar el desenvolupament sostenible d’activitats econòmiques compatibles
dins dels termes municipals. Des
del Consorci Salines Bassegoda
tenen quatre grans eixos per complir aquests objectius. Tal com expliquen, el primer és la protecció,
restauració i millora del patrimoni
natural i cultural de Salines Bassegoda. El segon tracta sobre el desenvolupament local, per així millorar les condicions de vida de la
població vinculada a Salines Bassegoda, basat en l’aprofitament
sostenible dels seus recursos. El
tercer eix és l’ordenació dels usos

del lleure. I finalment, el darrer és el
foment de l’educació ambiental i la
recerca científica.
18 RUTES BTT. Cal tenir en compte que el Consorci Salines Bassegoda està treballant per ampliar i
renovar la seva pàgina web, però
encara no està acabada, i és per
això que encara no s’ha presentat
al públic. Tot i això, a l’actual pàgina web s’hi poden trobar fins a divuit rutes marcades que passen
o surten dels pobles integrats al
consorci. I d’aquestes, en destaquen algunes com la ruta BTT 23
La Vajol - Les Salines, la ruta BTT
19 La mà de l’home-Biure i la ruta
26 L’ermita de l’Estela-Lladó, entre
moltes altres.
ELS PUNTS D’ACOLLIMENT. A
l’Alt Empordà hi ha fins a tres punt
d’acolliment del Centre BTT Salines Bassegoda. Una és la zona esportiva de Navata i en aquest punt
s’hi poden trobar serveis complementaris, com ara vestidors, WC,
deu dutxes, punt de rentat de bicicletes, aparcament per a bicicletes, banc de reparació i eines bàsiques, cafeteria i també punt de
connexió a Internet. Un altre dels
punts d’acolliment és el de Maçanet de Cabrenys i està situat al
Càmping Maçanet de Cabrenys.
Des d’aquest punt surten fins a
sis rutes diferents per l’entorn. I finalment, el punt d’acolliment del
Camping Bassegoda Parc disposa
de serveis com ara el de lloguer de
bicicletes.

Imatge d’una de les rutes que proposa l’entitat

SALINES BASSEGODA

la senyalització

Què cal saber?
YDes del Consorci Salines Bassegoda expliquen que les ru-

tes del Centre BTT estan senyalitzades amb plaques i són
revisades de forma periòdica. Tot i això, l’incivisme i els
actes vandàlics poden malmetre la senyalització. La senyalització marca la direcció de la ruta (mirant la fletxa) i
el color indica la dificultat d’aquesta. Es pot dir que les rutes estan marcades amb els mateixos colors que les pistes
d’esquí. D’altra banda, hi ha altres plaques que senyalitzen
el perill, la doble circulació, els enllaços entre els centres BTT
de Catalunya i les plaques de situació, que indiquen la situació
d’un servei, com ara dutxes. n

ELS COLORS
Rutes verdes
(fàcils)

Rutes vermelles
(difícils)

Rutes blaves
(mitjanes)

Rutes negres
(molt difícils)

CENTRE BTT

www.salines-bassegoda.org

600 KM DE RUTES
3 PUNTS D'ACOLLIDA
17 MUNICIPIS
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Una ruta transfronterera
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La localització de La
Vajol permet resseguir
grans itineraris
entre els territoris de
Catalunya i França

MARC PRAT

J.N. l LA VAJOL

V

et aquí una proposta excepcional per fer amb bicicleta de carretera que
ressegueix els límits
fronterers entre Catalunya i Espanya per carreteres, generalment
solitàries. Des de La Vajol ens dirigirem cap al Cortal del Batlle, passant per una pista que no suposarà
cap inconvenient per a la bicicleta ni la seva conducció. Un cop en
aquest punt, cal agafar la carretera D-13, a la dreta, que ens portarà,
de baixada, a Les Illes, al Vallespir.
Des d’aquesta localització, el següent pas és el d’anar seguint les
indicacions que ens dirigiran cap
a Ceret, on haurem de continuar el
recorregut mitjançant la via D13F,
cap al coll de la Brossa. Ens espera, aquí, el tram més dur de la ruta,
una desena de quilòmetres que faran suar, tot i que la recompensa
val la pena: l’ascens permet contemplar una bonica vista del Mediterrani i la plana francesa, amb el
Canigó presidint.
Amb el coll de la Brossa enrere,
la següent part de l’itinerari ens
portarà per una zona amb baixades i lleugeres pujades, l’avantsala
de l’arribada al Cortal del Batlle. A
partir d’aquest punt, enllacem diferents emplaçaments mitjançant
una carretera que regala una gran
panoràmica empordanesa: passem per La Vajol i seguim el descens fins a Maçanet de Cabrenys,
que podem visitar, tot i que la ruta
ens fa desviar en direcció a Darnius. Des d’allà continuem el retorn cap a Agullana, l’últim punt
abans d’arribar a La Vajol a través
d’una carretera GI-501 que se’ns
presenta costeruda.

Distància: 73,56 km

Desnivell: 975 m

Altitud màx.: 864 m

Circular: Sí

Dificultat: Normal

recorregut

RUTA ALTERNATIVA

Agullana
Darnius
La Vajol

Ceret
Maçanet de Cabrenys

ELEVACIÓ
YA l’anterior Guia Ciclista, publicada el mes de desembre de l’any passat,

proposàvem una ruta des de La Vajol que recuperem en aquesta edició. Es
tractava d’un itinerari en BTT molt exigent, tal com demostra l’objectiu de
la sortida: coronar el pic de les Salines, a més de 1.000 metres d’altitud.
Amb inici a La Vajol, el recorregut s’enfila pels colls de Manrella i de Lli per
tal d’arribar al cim de l’emblemàtic massís. De retorn, toca passar pel coll
de les Cordes, des d’on s’enllaça un retorn bastant tècnic.

864 m

110 m
12 km

24 km

47,44 km
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Un passeig per la Garriga

Recorregut ciclista
de baixa intensitat
amb inici i desenllaç
a Avinyonet de
Puigventós
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recorregut

J.N. l Avinyonet de puigventós

L

a situació estratègica
d’Avinyonet de Puigventós, municipi ben comunicat tant si es vol resseguir
un trajecte cap a la costa o enfocat
cap a la zona muntanyosa, el converteixen en un epicentre de sortides ciclistes de tota mena. Una de
les quals és la proposta que trobeu
en aquesta pàgina, una activitat
que forma part de les rutes impulsades pel Consorci Salines Bassegoda —la número 15— i que consta d’un passeig agradable i senzill
a la zona de La Garriga d’Empordà.
Per completar el camí, de poc
més de 10 quilòmetres de distància, cal sortir d’aquest poble altempordanès en direcció oest, ben
acompanyats pel curs del riu Manol i els seus boscos. Seguidament toca enfilar el rumb cap al
pla de Can Nebot, amb l’objectiu
de travessar el rec de Palau i entrar, d’aquesta manera, al munici-

Avinyonet
de Puigventós

ELEVACIÓ

150 m
100 m
50 m
2 km

pi de Vilanant. Es tracta d’un tram
molt agradable a la vista, ja que
els paratges de conreus herbacis
acompanyaran el ritme al manillar en direcció al mas la Cloquella i el mas Rissec, un gran casal
inclòs a l’Inventari del Patrimoni
Arquitectònic de Catalunya. El bateig d’aquesta casa es deu a la seva proximitat al riu Rissec, afluent
del Daró, que caldrà voltar entre
bosquines i prats amb l’objectiu
d’encarar el rumb cap al sud de tornada cap a Avinyonet.
Una altra proposta interessant
és la ruta 16 del mateix Consorci
Salines Bassegoda. Es tracta d’un
itinerari amb inici i final també a
Avinyonet, però en aquest cas
transcorre per espais modificats
al llarg dels temps per l’ésser humà
amb marges i barraques de pedra
seca. L’activitat, que arriba fins al
poble de Llers, cal fer-la amb una
BTT, tenint en compte les zones
entre pedreres.

8 km

10 km

paisatge d’excepció

Distància: 10,50 km

lA RUTA TAMBÉ PASSA
PEL NUCLI DE TARAVAUS,
PRIMER, I PEL MUNICIPI
DE VILANANT, DESPRÉS

5 km

Altitud màx.: 106 m

en EL RECORREGUT HI HA BONICS PARATGES
DE CONREUS HERBACIS, AIXÍ COM BOSQUINES I
PRATS IMPONENTS

Desnivell: 74 m
Circular: Sí

Dificultat: Baixa

ruta alternativa

Y Més enllà de les propostes amb bicicleta de muntanya, la localització i el terreny d’Avinyonet també brinda la possibilitat de fer interessants sortides amb bicicleta de carretera; una de les quals és la que
uneix els següents pobles: Avinyonet, Vilanant, Cistella, Terrades, Boadella d’Empordà, Darnius, Pont de Molins, Llers i, novament, Avinyonet. En total, una ruta que no arriba als 50 quilòmetres —48,4— i que
presenta un desnivell assequible de 540 metres. Això sí, cal tenir en
compte que hi haurà trams, molt pocs, no pavimentats.
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Una sortida al cor de l’Empordà

Des de Pont de Molins
es pot realitzar una
ruta que travessa
diversos municipis de
la plana empordanesa

hora nova

J.N. l pont de molins

L

’Alt Empordà és litoral i
muntanya, i això significa, entre altres coses, que
també és interior i plana.
En aquesta proposta de ruta precisament es ressegueix una part
d’aquest cor comarcal, amb punt
d’origen i destí a la localitat de
Pont de Molins.
L’itinerari, d’uns 37 quilòmetres
de distància, cal fer-lo amb BTT,
sobretot per les irregularitats del
terreny en alguns trams. L’activitat
s’inicia des del municipi molinenc,
per on se seguirà fins a l’anomenat com a camí del Cotó. D’allà, cal
continuar per la carretera de Sant
Climent, una via que condueix cap
als nuclis de Vilarnadal, Masarac i
Sant Climent Sescebes. Seguidament, s’enllaçarà amb la carretera
que s’enfoca cap a Mollet de Peralada i, un cop aquí, cal seguir el
camí per la carretera de Garriguella, tot passant per Delfià, primer, i
Sant Romà de Delfià, després. Més
endavant, el camí de les Costes
allarga el traçat passant per Peralada, des d’on s’haurà d’agafar la
carretera de Peralada, primer, i la
de Cabanes, després, per arribar
al nucli cabanenc.
Un seguit de camins envoltats de
camps i conreus —el camí del Cementiri, el camí lateral de la Muga, el camí de les Moles i el camí
del Pas— derivaran, altre cop, a la
carretera de Cabanes, a punt per
enfilar el tram final fins a Pont de
Molins.
Aquesta sortida discorre sobretot per carretera, tot i que hi ha
trams de pista feixuga, especialment la part que trobem quan se
surt del terme de Delfià.

Distància: 37 km

Desnivell: 158 m

Altitud màx.: 124 m

Circular: Sí

recorregut

LLOCS D’INTERÈS

St. Climent

Molí de la Son
Y A Pont de Molins trobem diversos emplaçaments d’interès, com ara els diversos molins que hi ha al voltant de
la Muga. Un dels quals és el Molí de
la Son, el primer d’una sèrie de quatre estructures d’aquest tipus en el
revolt del riu que s’inicia a la Roca del
Mig. Des de l’Ajuntament treballen per
recuperar aquest patrimoni genuí.

Dificultat: Normal

Mollet de
Peralada

Masarac

Pont
de Molins

Cabanes

Delfià

Peralada

ELEVACIÓ

Y Es tracta d’una entitat de població de

la localitat de Rabós d’Empordà. El nucli, situat al costat de la carretera que
uneix Rabós amb Garriguella, té una
església dedicada a Sant Romà. No
gaire lluny d’aquest temple hi ha les
restes d’una antiga rajoleria, en estat
bastant ruïnós.

124 m

13 m
9,3 km

19 km

28 km

37,06 km
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Des de la serra de l’Estela

Lladó és el punt de
partida d’aquesta
interessant ruta, amb
punt culminant a
l’ermita de l’Estela

PLATANBIKE.COM

J.N. l LLADÓ

E

l municipi de Lladó esdevé
l’inici d’una ruta ben atractiva, sobretot quan s’arriba al clímax de la sortida,
l’ermita de Santa Maria de l’Estela.
L’itinerari, que ressegueix el vessant sud de la serra de l’Estela, parteix en direcció nord, tot passant
pel barri del Pujol. Des d’allà, el recorregut ens portarà als boscos de
Ca n’Olives, una gran masia inclosa a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, on deixarem la interessant vegetació de
coníferes per accedir a la de frondoses.
Cal tenir present que es tracta
d’una experiència amb 875 metres de desnivell positiu. Sempre
pujant, arribarem a la citada ermita, un bon mirador de la badia de
Roses i d’una gran part de la comarca alt-empordanesa. Després
d’una tímida baixada, l’aventura
continua amb un nou ascens: toca
guanyar altura pels pendents del
coll de Can Pujau, primerament, i
més tard pel coll de Querol. Amb
aquest esforç la recompensa pagarà la pena, tenint en compte que
s’assoliran les cotes més altes de
la serra de l’Estela, la qual cosa significa que ens quedarem ben bé a
sota de la Mare de Déu del Mont,
que presideix amb elegància.
A partir d’aquí, toca enfilar el camí de retorn. Ho farem mirant cap
al sud, davallant pels boscos de
Bedós fins a la conca alta del Manol, acariciant Sant Martí Sesserres, entitat de població de Cabanelles. Llavors, una petita baixada
ens conduirà a l’ermita de Sant Felip i Sant Jaume, el pas previ fins a
arribar, novament, a Lladó.

Distància: 19,64 km

Desnivell: 875 m

Altitud màx.: 563 m

Circular: Sí

Dificultat: Normal

recorregut

LLOCS D’INTERÈS

Ermita de l’Estela
Y Situada al nord-oest del terme de Ca-

banelles, es tracta d’un conjunt format
per l’església i l’antiga rectoria, actualment mig en ruïnes. El temple va retre culte fins a l’any 1936, l’inici de la
Guerra Civil, i actualment es troba en
desús. No obstant això, un cop l’any
s’hi continua celebrant un aplec concorregut.

Lladó

Monestir de Santa Maria
YÉs, sens dubte, un dels grans atractius
patrimonials i arquitectònics de Lladó.
Va viure la seva màxima esplendor entre els segles XII i XIII, i actualment
és un temple protegit com a Bé Cultural d’Interès Nacional. Està situat
al costat de l’església de Santa Maria
de Lladó.
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