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Guia senderista
per descobrir la
comarca

Y A les següents pàgines troba-

reu la primera edició de la Guia
de Senderisme que ha elaborat
HORA NOVA per descobrir l’Empordà a peu. Dins d’aquest especial, podeu consultar algunes de
les diferents rutes, itineraris o
bé passejades saludables que
recorren l’Alt Empordà. En concret, en aquesta primera edició
hi ha rutes dels següents pobles:
La Jonquera, L’Escala, Sant Pere
Pescador, Roses, Vilamaniscle,
Tapis (Maçanet de Cabrenys),
Capmany, Llers i Borrassà. A més
de rutes que proposa el Consorci Salines-Bassegoda i també la
Diputació de Girona. La guia senderista també es podrà consultar en línia, a la pàgina web del
setmanari. [Foto: Àngel Reynal] 

ÀNGEL REYNAL

Esports Josep celebra 40 anys
La botiga Base Esports Josep compleix quatre dècades de servei esportiu a la ciutadania de Figueres
Redacció l figueres

B

ase Esports Josep és una
de les botigues dedicada
al sector esportiu de referència, a la ciutat de Figueres. Aquest any, l’establiment
comercial celebra els seus quaranta anys, ja que va ser fundada per
Josep Aparicio Tura, el 1982. Des
de llavors, Esports Josep s’ha dedicat sempre al món de l’esport,
assessorant i oferint al client les
millors marques del mercat. A l’establiment tenen tota mena de productes relacionats amb l’esport i
de tota mena de disciplines com
ara: l’atletisme, bàdminton, bàsquet, handbol, billar, ciclisme, esquí fitness, futbol, halterofília, karate, natació, pilates, ping-pong,
running, snowb oard, squash ,
taekwondo, tennis, pàdel i voleibol, entre molts altres.
ESPORTS JOSEP. Actualment, al
capdavant de la firma hi ha l’Anna
Aparicio i explica que al negoci hi
ha tota mena de productes relacionats amb el senderisme com
ara calçat, roba, motxilles, mitjons
i tota mena de complements. Disposen de marques com ara: Columbia, La Sportiva, Asics, Salomon, HOKA, Campagnolo, entre
altres.
QUÈ CAL SABER? Abans de fer
una ruta de senderisme o una ca-

Anna Aparicio
explica que
«abans de
començar una
ruta cal anar ben
equipat, sobretot
ben calçat»

La propietat de l’establiment esportiu

La botiga,
dedicada al
sector de
l’esport, disposa
de tota mena
de marques
relacionades
amb el
senderisme

L’interior de l’establiment

ESPORTS JOSEP

ESPORTS JOSEP

minada, cal saber que s’ha d’anar
ben equipat, s’ha de tenir en compte el nivell de cadascú i escollir bé
la ruta abans de fer-la. En aquest
sentit, Anna Aparicio explica que
«el més important és anar ben
equipat, sobretot ben calçat». Afegeix que, per pujar muntanyes, cal
fer-ho progressivament, «d’avui
per demà no es pot fer un 2.000».
Anna Aparicio és una amant de
l’esport, de la natura i de la muntanya, sobretot, és per això que recomana fer les rutes o itineraris que
hi ha a la comarca. «Vivim en una
zona privilegiada i hi ha rutes de
tota mena per fer, de diferents nivells, amb itineraris molt interessants que surten de Figueres, recomano els camins de ronda o bé
el camí de la Muga, entre molts».
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Visita a les profundidats de la Jonquera
L’Ajuntament i el MUME divulguen un itinerari entre búnquers apte per a tota mena de públics
Redacció l LA JONQUERA

L

a Jonquera fa valdre la situació fronterera per convertir-se en un lloc amb història i amb històries. Uns tresors que sovint es troben ocults,
com és el cas dels seus búnquers,
construccions militars que tenien
un objectiu precís: atrinxerar un
exèrcit per millorar la seva defensa, tant els actius humans com
els armamentístics.
En concret, des de l’Ajuntament –la regidoria de Promoció
Econòmica i Turisme– i el Museu
Memorial de l’Exili (MUME) divulguen una ruta que passa per
sis estructures d’aquesta mena,
tot i que actualment només dues
són visitables: la M21 CR10 (Metralladora 21 del Centre de Resistència 10) i la M22 CR10, ambdues creades l’any 1943 i de valor
singular, ja que els interiors estan
més ben acabats: arremolinats
i pintats. Es tracta d’un itinerari circular de 4,54 quilòmetres i
amb sortida i arribada al MUME,
apte per a tots els públics i que es
pot realitzar en una hora.
Els búnquers són d’estil niu de
metralladora i compten amb un
accés i una boca de metralladora per cobrir la direcció nord-est
(M21 CR10) i nord (M22 CR10) al
costat esquerre de la N-II. L’M21
compta amb un passadís i dues
habitacions amb funcions de dipòsit d’armament, rebost i refugi de personal a la planta baixa,
mentre que l’M22 també disposa
de dues habitacions, en aquest
cas una de gran i una de petita,
destinada a les mateixes funcions. Les dues construccions estan fabricades amb formigó armat i tenen acabats pintats: les
parets de blanc i el sòcol, gris.
La Jonquera compta amb altres
búnquers, però o bé no estan
adequats o bé encara no se n’ha
obtingut la cessió d’ús. 

La ruta pels búnquers jonquerencs, construccions creades el 1943, consta d’uns 4,5 quilòmetres de recorregut
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la jonquera

L’Alt Empordà, terra de fortins
YLa comarca llueix un ric patrimoni arquitectònic i històric vinculat

amb els búnquers. La Jonquera (foto, amb la regidora Lluïsa Macias)
n’és només un exemple, tenint en compte que també n’hi ha a Sant
Llorenç de la Muga, Biure, Agullana, La Vajol, Capmany, Darnius, Rabós, Masarac, Sant Climent Sescebes, Mollet de Peralada, Peralada, Garriguella, Vilajuïga, Llançà, Port de la Selva, Colera i Portbou. 

RECORREGUT

28 l’empordà a peu

HORA NOVA 2.664

n

17 de maig de 2022

Descobrir l’Escala i el seu entorn a t
Redacció l l’escala

L

’Escala té més de 16 km2
d’extensió i la proximitat
amb el mar i seu entorn natural el converteix en un
municipi d’allò més amable per
gaudir-ne fent senderisme. Des
de l’Oficina de Turisme de l’Escala es proposen fins a sis rutes diferents de senderisme o passejades
saludables que permeten gaudir i
conèixer el municipi d’una manera diferent, descobrin del paisatge i coneixent racons i camins emblemàtics.Proposem 6 rutes diferents, cadascuna amb els seus
encants històrics, paisatgístics o
naturals i amb un nivell de dificultat
i llargada diferent, adaptant-se així
a les necessitats específiques de
cada persona. A continuació desgranarem les sis rutes, algunes de
litoral i d’altres d’interior.
RUTA Camí DE RONDA. La primera ruta que proposem és de
tipus lineal i va de cala Montgó a
Sant Martí d’Empúries. La distància total és d’uns 8 km i el temps
aproximat del recorregut és de
4h. La ruta surt de Cala Montgó i
des de la mateixa platja caminem
en direcció al centre de l’Escala.
Pugem pel carrer Trenca Braços,
que trobareu a mà dreta, coincidint amb el GR-92. Un cop siguem
a dalt, davant la platja Illa Mateua,
al carrer Punta Montgó, trenquem
a l’esquerra per vorejar el mar, tot
seguint sempre les indicacions del
GR-92. Passem per la Punta dels
Cinc Sous, la cala del Salpatx i les
Penyes fins que arribem al Port
de la Clota. A continuació travessem el Port pel carrer Romeu de
Corbera fins a arribar a la platja de
Riells. Voregem el passeig Marítim que ens conduirà, tot seguint
la costa, al nucli antic de l’Escala.
Passem pel passeig Lluís Albert,
el Port d’en Perris i la Platja. Des de
La Platja, prenem un carrer (carrer
Cargol i Ronda Mar d’en Manassa més endavant) a mà esquerra, sense deixar mai d’anar arran
de mar. Passem per la cala de La
Creu, on es conserven les barraques de pescadors. Aquesta ronda ens porta a l’Oberta, des d’on ja
atalaiem les platges d’Empúries.
Caminem uns 200 metres per la
ronda del Pedró i allà, on trobem
lampadòfor (monument de la flama olímpica) trenquem a la dreta
per agafar el passeig d’Empúries.
Així, passarem per davant de les
platges del Rec del Molí, el Portitxol, les Muscleres i el Moll Grec,
fins a arribar a Sant Martí d’Empúries, punt final d’aquesta ruta.
De les Corts a Empúries.

La ruta que passa per Illa Mateua

VISIT L’ESCALA

Curiositats de les rutes
Y Les diferents rutes tenen atractius històrics, culturals i zones de flora autòctona. En destaquen
punts d’interès com ara diferents búnquers que
hi ha a la zona del tram de GR-92, de Montgó al
port de la Clota, que havia sigut zona militar.
D’altra banda, durant els primers quilòmetres
també es quan abunda la població d’orquídies, lliris i narcisos de muntanya i al passeig de
la platja de Riells hi ha l’obra El Petit Príncep,
d’Antoine de Saint Éxupery. Mentre avancem
en la ruta anirem trobant referències a aquesta
obra: la figura del Petit Príncep assegut sobre un
mur, la guineu sobre les escales de la plaça de l’Univers, les palmeres que dibuixen constel·lacions d’orient, les roques volcàniques, un baobab i una rosa a terra.
I, al mateix passeig marítim, hi ha la Roca del Frare. 

Aquesta ruta és circular, té una distància d’uns 5,5 km i el lloc d’arribada i de sortida és des de l’aparcament del restaurant el Molí de
l’Escala. El temps aproximat del
recorregut és d’unes tres hores i
l’itinerari és el següent: Comencem al pàrquing del restaurant el
Molí de l’Escala i ens dirigim cap
als masos de les Corts (en direcció nord-oest). Després de la resclosa del Molí, a mà esquerra del
camí, hi trobem les restes de l’ermita romànica de Sant Vicenç de
les Corts. Continuem en direcció
als masos, els passem pel camí situat entre els dos fortificats i traspassem la muntanya, fins a arribar
a l’oficina de Turisme de l’entrada
nord de l’Escala. Aquí travessem la
carretera i un cop a l’altre costat,
prenem el camí en direcció nord-

est; a mà esquerra ens queden les
ruïnes de Santa Magdalena i continuem fins arribar al Mas Sastruc,
el passem tot seguint en línia recta, sense deixar la direcció nordest. Arribem fins a la muntanya de
la Coma, on ja veurem la tanca del
jaciment del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries. Resseguim la tanca pel mateix camí
en direcció al poble de Sant Martí
d’Empúries, del qual ja veiem l’església i les cases. Arribem a Sant
Martí d’Empúries i sense haver
d’entrar al poble, prenem el passeig de les platges d’Empúries en
direcció a l’Escala. Fem tot un passeig (uns 2,5 km de longitud), passant per davant de les platges del
Moll Grec, les Muscleres, el Portitxol i la platja del Rec del Molí fins
a arribar al pont del Rec, final del

passeig de vianants d’Empúries.
En aquest punt girem a la dreta per
l’avinguda Francesc Macià, tot seguint sempre el mateix rec fins a
arribar a l’últim carrer (carrer de Ca
l’Ase), on girarem a la dreta. Continuem pel mateix carrer i prenem
el primer carrer a l’esquerra, passem per davant d’un centre de jardineria i surt a la carretera. Només
caldrà creuar-la i arribarem de nou
al pàrquing del restaurant El Molí
de l’Escala.
Els voltants de l’Escala.
Aquesta ruta és semblant a la primera, però circular, més llarga i
passa per alguns racons que la ruta 1 no passa. El recorregut total és
de 18 km i el temps és d’unes sis
hores. És considerada de dificultat
alta, per la seva distància. L’itinera-

ri és el següent: l’inici és a la Cala
Montgó i des de la mateixa platja ens dirigim al centre de l’Escala
pel carrer Trenca Braços, que trobarem a mà dreta coincidint amb
el GR-92. Un cop siguem a dalt, davant l’illa Mateua, al carrer Punta
Montgó, trenquem a l’esquerra
per vorejar el mar tot seguint sempre les indicacions del GR-92. Passem per la Punta dels Cinc Sous, la
platja del Salpatx i Les Penyes fins
que arribem al Port de la Clota. A
continuació travessem el port pel
carrer Romeu de Corbera fins a arribar a la platja de Riells. Voregem
la platja pel passeig del Petit Príncep fins a arribar al passeig Marítim, que ens conduirà, tot seguint
la costa, al nucli antic de l’Escala.
Passem pel passeig Lluís Albert,
el Port d’en Perris i la Platja. Des
de la Platja, prenem un carrer a mà
esquerra (carrer Cargol i la ronda
Mar d’en Manassa més endavant),
sense deixar mai d’anar arran de
mar. Passem per la cala de la Creu,
on veurem les barraques de pescadors. Aquesta ronda ens porta
a l’Oberta, des d’on ja atalaiem les
platges d’Empúries. Caminem uns
200 metres per la ronda del Pedró
i allà, on trobem lampadòfor (monument de la flama olímpica) girem a la dreta per agafar el passeig
d’Empúries. El passeig d’Empúries
té una llargada de dos quilòmetres
i mig i avança paral•lel a les platges
d’Empúries. Així, doncs, passem
davant les platges del Rec del Molí,
el Portitxol, les Muscleres i el Moll
Grec, fins a arribar a Sant Martí
d’Empúries. Passem el poble de
Sant Martí d’Empúries en direcció
sud prenent la carretera principal
de sortida de la població. Des de
la mateixa carretera, trenquem a
l’esquerra en el primer camí que
trobem, continuem per aquest camí en direcció al Mas Sastruc. A
la cruïlla del Mas Sastruc continuem recta i travessem la carretera
pel punt més estret. A l’altra banda de la carretera, prop de l’oficina
de Turisme, agafem un camí que
hi ha a mà esquerra i que ens condueix als masos de les Corts i que
està senyalitzat com a “Camí de
les Corts a Empúries”. Passem pel
mig dels masos i girem a l’esquerra en direcció al restaurant El Molí de l’Escala fins a arribar a la urbanització de Camp dels Pilans, al
carrer Muntanya Rodona; arribem
així a un camí que hi ha en direcció sud, ben bé al límit de les cases. Trobem l’indicador que assenyala aquest camí com a “Via Heraklia” i a partir d’aquí, passant per
entremig dels pins, prenem el camí ramader. Trobarem el Pi Gros i
continuem en direcció sud fins a
arribar a la carretera de Bellcaire.
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través de sis rutes senderistes

VISIT L’ESCALA

Resseguint el Fluvià
YUna altra ruta icònica d’aquestes contrades és la que ressegueix el
curs del Fluvià. En aquest cas, l’itinerari (també apte per a cicloturistes), consta d’un trajecte de 20 quilòmetres amb sortida i arribada a
Sant Martí d’Empúries. Com la resta de propostes, es pot consultar
al web visitlescala.com. 

Creuem aquesta carretera per situar-nos a l’aparcament dels masos dels Recs, des d’on ens dirigim
al camp de futbol i prenem la pista
del darrere en direcció sud que ens
portarà al Cortal Nou. Des d’aquí,
prenem el camí dels Termes en direcció est, travessem l’antiga sorrera, sempre seguint la senyalització verda i blanca, creuem el carrer
Punta Milà i tot seguint el perímetre dels càmpings, arribem al punt
final de la ruta, la Cala Montgó.De
Vilanera als masos
De Vilanera als masos.
Aquesta ruta surt del litoral, ens situem a la zona de Vilanera, on neix
un itinerari circular de dificultat
baixa i de poca distància -uns 2,2

quilòmetres- que és apte per a tota
mena de caminant. En concret, cal
iniciar el recorregut a la plaça del
Camp dels Pilans, des d’on s’avançarà per creuar els carrers Camps
dels Pilans i Muntanya Rodona fins
a prendre un camí que hi ha en direcció sud. És llavors quan es pot
localitzar el rètol que assenyala el
camí, “Camí Ral d’Empúries o de
França, Via Heraklea”, des d’on cal
agafar el camí ramader. En arribar
a les ruïnes d’una antiga barraca,
és necessari girar a la dreta, entrar a la pineda i arribar al límit dels
camps de conreu. És allà on es troba el Pi Gros i, tot seguit, cal agafar
una pista, a mà dreta, que dirigeix
el camí cap al Mas Vilanera. Des
d’aquesta estructura es puja una

mica més i s’arriba a les restes d’un
antic monestir de monges benedictines (Santa Maria de Vilanera). Aquí, ja s’observen les cases
de Camps de Pilans, on hi arribem
entrant pel carrer Ter Vell.
Qui vulgui caminar una mica més
pot optar per la Ruta dels Masos,
que en aquest cas s’allarga durant uns 5,4 quilòmetres (tres hores i mitja de recorregut, d’intensitat baixa). L’itinerari, també circular, neix des dels aparcaments
dels masos dels Recs en direcció
a la carretera de Torroella. Cal creuar el rec Cinyana i, seguidament,
trencar a la dreta de la pista principal. A partir d’aquí, s’ha de continuar fins arribar al Mas Nou de
Nicet, i a continuació cal travessar

el Rec del Molí per entrar a la zona
de conreu d’arbres fruiters fins arribar al Mas Martí, que deixarem a
l’esquerra per continuar en direcció sud, cap a una caseta banca
en forma de torre que ens indicarà
que cal girar a la dreta. Aquí, s’ha
de seguir per la pista, fins al Mas
Duaner, que passem. Aleshores, la
ruta continua en paral·lel al Rec del
Molí fins arribar a la carretera d’Albons, on girem a la dreta en direcció a l’Escala. El recorregut travessa novament el Rec del Molí i el Cinyana i, després, enfila camí cap al
Mas Vilanera, seguint les indicacions del rètol “Camí de Vilanera als
Recs”. Es voreja el mas, es troba el
Pi Gros i se segueix fins al polígon
industrial de l’Escala. Després, se

creua altre cop la carretera de Bellcaire i s’arriba al punt d’inici.
I una altra proposta és el Camí
de les Termes, de 3,5 quilòmetres
(una hora i tres quarts de temps,
també de dificultat baixa. La ruta comença a Cala Montgó, des
d’on s’ha de prendre el carrer dels
Termes seguint el perímetre dels
càmpings. Un cop passat el càmping Cala Montgó s’ha de creuar el
carrer Punta Milà i es continua pel
mateix camí, seguint la senyalització verda i blanca. Es travessa l’antiga sorrera i es continua pel mateix camí en direcció oest durant
una bona estona. Finalment, s’arriba al Mas Cortal, que és el punt
final d’aquest darrer itinerari per
descobrir l’Escala.
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Camins de natura a Sant Pere

El municipi proposa
tres itineraris per
gaudir de l’entorn
natural i descobrir
racons i sensacions
Redacció l sant pere pescador

A

l sector litoral de l’Alt
Empordà hi trobem Sant
Pere Pescador, amb
prop de 19 km2 de terme
municipal i diferents itineraris naturals per fer a peu. El poble està
envoltat pel paratge dels Aiguamolls de l’Empordà i destaca per
la seva plana al·luvial, amb zones
com ara la desembocadura del riu
Fluvià. Per descobrir i gaudir del
municipi i el seu entorn, us proposem tres rutes saludables:
ITINERARI NATURAL A L’ENTORN DEL RIU FLUVIÀ. Té una
distància de 3,2 km i no és circular.
L’inici és des de l’Oficina de Turisme de Sant Pere Pescador, en direcció al marge dret del riu Fluvià.
L’itinerari natural és conegut per
l’espai que trepitja, de gran bellesa
natural i paisatgística, on es van
descobrint les zones conreades
de camps de fruiters i la vegetació autòctona dels marges del riu.
L’itinerari té una durada d’una hora
i mitja caminant i també es pot fer
en bicicleta. El camí està senyalitzat, té diferents miradors per contemplar el paisatge i acaba al mar.
Itinerari Reserva mig de
dos Rius. La segona proposta
és una ruta no circular de 2,39 km
que comença al parc de la Reserva
Mig de dos Rius. Aquest espai disposa de zona d’aparcament. Una
de les curiositats d’aquesta ruta
és que dins del recorregut hi trobem el Camí de la Llúdriga, un projecte de l’any 1995 amb l’objectiu
de la reintroducció de la llúdriga
dins l’espai natural. L’itinerari natural s’endinsa entre la vegetació

Un dels itineraris saludables convida el visitant a la desconnexió total

fluvial i permet contemplar exemplars de la fauna autòctona. Durant el camí ens trobem una passera de fusta que condueix al final del recorregut. Cal saber que
aquesta ruta segueix per l’embarcador La Llissa, el Fluvià Nàutic i la
Bocana fins a arribar al mar.
Itinerari Benestar i Silenci
Les Goles del Fluvià. Aquest
itinerari d’1,4 km, no circular, ofereix diferents propostes ubicades i
descrites en diversos punts del camí que conviden a realitzar senzilles pràctiques sensorials com ara:
meditació, atenció plena, ioga,
respiració conscient, introspecció,
creativitat i reflexió. El punt de sortida és el Cortal Mas Martinet i té
una durada, aproximada, d’una hora i mitja. El recorregut està pensat
per fer-lo de manera autònoma, a
través de les indicacions que hi ha
als rètols informatius. El camí també acaba al mar.

AJ. SANT PERE PESCADOR
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Josep Joan Coucelo. VICEPRESIDENT DE Cabirols, Ass. Excursionista de RoseS

«L’any 1999 vam fer la
primera sortida, al castell de
Bufalaranya de Roses»

La Festa dels 100 Cims amb
ruta al Puig de l’Àliga
Y El dia de la Festa dels 100 Cims hi haurà dues activitats per als
assistents: una visita guiada cultural a càrrec de l’alcalde de la població de Roses i historiador, Joan Plana, a l’espai de la Ciutadella,
i una ruta de senderisme fins al Puig de l’Àliga, un dels més coneguts de la població.
Des de l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Roses proposen diferents rutes a peu i de senderisme que es poden fer a la vila i el
seu entorn natural i litoral. El següent itinerari és un dels molts que
arriba al Puig de l’Àliga, el segon és pels masos de Roses i el darrer
és pel Passeig Marítim.

M.A.P. I roses
Quan neix l’entitat i per què?

Cabirols va nèixer el 1999 i es va
crear per les inquietuds d’unes
quantes persones de Roses, a qui
els hi agrada molt la muntanya.
Van decidir constituir-se com a
associació i va ser, llavors, quan es
va fundar l’enitat, que inicialment
era una entitat cultural i estava registrada al departament de Justícia, però, com que estem a la Federació d’Entitats Excurisonistes
i tramitem llicències federatives,
va haver-se de crear una secció esportiva, que és la que ha d’estar registrada al Consell Català de l’Esport per poder fer llicències. Per
tant, estem a Justícia i a Esports.
La primera sortida que vam fer va
ser el 3 d’octubre de 1999, al castell de Bufalaranya amb la gent
que havia fundat l’entitat.
Quines activitats i sortides organitza l’entitat?

Cada trimestre fem una programació d’excursions, normalment
dues cada mes, i al llarg dels últims anys hem anat creixent bastant, gràcies a les xarxes socials
i la divulgació que en fa l’entitat.
Aquest anys som 120 socis i gairebé tots estem federats. Com que
hi ha una responsabilitat d’accidents, tots els que venen a caminar estan federats i estan assegurats tot l’any.
Dues sortides mensuals per l’entorn de Roses o més enllà?

A vegades en fem tres, ara estem
més on fire [entre riures] i al mes
de juliol en farem una en què ens
desplaçarem en autocar al Montseny perquè cada any fem una sortida extraordinària i lluny de casa.

RUTA 1. Sortint des de la urbanització del Mas Oliva, ens endinsarem a la vall de l’Alzeda, pujant fins al Puig de l’Àliga (463 m). Al
sud, la vista està servida amb la badia de Roses. Al nord, a vista
d’àliga, veurem la badia del Port de la Selva, encaixada entre valls
i muntanyes de la costa del Parc Natural del Cap de Creus.

Josep Joan Coucelo amb una panoràmica de Roses

Pel que fa a les sortides, normalment el que fem és més a prop de
Roses o voltants i les definim com
a matinals, que vol dir que la gent
sàpiga que pot arribar a casa seva
per dinar, i les altres són més lluny
o són més difícils tècnicament i
marxem tot el dia.
I són rutes de quants quilòmetres?

De deu no baixen, també en fem de
vint quilòmetres amb desnivells
de 1.000 o 1.200 metres. Darrerament, s’hi ha apuntat gent que està molt preparada i anem pujant el
nivell, de mica en mica, per les demandes dels socis, que ens debem
a ells i elles. Per tant, si demanen
canya, els hem de donar canya.
Com serà la Festa dels 100 Cims i
en què consisteix el repte?

Penso que estarà molt bé. El novembre passat vam anar a la celebració d’aquesta festa a Alcanar
amb la presidenta de l’entitat i és
una festa anual, és un reconeixement que fa la Federació d’Entitats

HN

Excurisonistes de Catalunya pel
repte que va crear dels 100 cims.
Hi ha un llistat de 100 cims i la gent
ha d’anar a fer-los. Fa dos o tres
anys van canviar la normativa i van
establir una mena de cims anomenats «cims essencials» i això vol
dir que per complir el repte has de
fer els 100 cims que diuen, n’hi ha
arreu del territori i la finalitat de la
iniciativa és que es conegui el territori català. I a la festa d’aquest any
es farà un reconeixement a aquelles persones que el 2021 van complir el repte dels 100 cims.
Cal saber que la persona que fa
un cim s’ho anota i ha de fer les fotografies de rigor perquè el president del seu club o entitat li validi els cims. És un tràmit administratiu i quan el president ho valida,
s’envia a la Federació i al Comité
dels 100 Cims perquè ho torni a validar. I cada any es lliuren els guardons i es fan els reconeixements.
A la festa que farem a Roses entregarem el guardó a unes vuitanta
persones.

RUTA 2. A l’ombra del castell de Bufalaranya, un grapat de masos
havien estructurat aquests vessants solells de la serra de Rodes.
Aquesta ruta transcorre pel fons de la vall del serrat de Can Berta,
al voltant de la riera de la Trencada. Mas d’en Berta, Mas Ponac,
Mas Favar (en runes), Mas Palou (reconvertit en hotel) i Can Pairet
(habitat) són les propietats on encara ara la natura del Parc Natural del Cap de Creus conviu amb les explotacions agrícoles.
RUTA 3. Aquest petit itinerari d’anada i tornada ens permet, a
través d’una breu passejada apta per a tots els públics, visitar i
conèixer una mica millor el castrum visigòtic o el poblat del Puig
Rom, segurament unes de les restes visigòtiques més significatives de la península Ibèrica. Pujarem observant aquests rodals caracteritzats per les brolles esquitxades d’alzines i pins, així com
per algun conreu d’olivera i vinya que encara sobreviu a les parts
més planes. 

VISIT ROSES

32 l’empordà a peu

HORA NOVA 2.664

n

17 de maig de 2022

El pas del GR 11 per Vilamaniscle
Al nord de la comarca hi trobem Vilamaniscle, un petit municipi amb una infinitat de rutes a peu

Redacció l vilamanicle

S

abíeu que la ruta més
llarga dels Pirineus passa pel nucli antic de Vilamaniscle? Estem parlant
del GR 11, considerat el sender de
gran recorregut més muntanyenc
de tots els que hi ha en territori català. D’altra banda, la situació geogràfica del municipi fa que hi hagi
diferents rutes per fer a peu, com
ara la ruta de Sant Jaume, que va
fins a Sant Quirze de Colera.
GR 11. Aquesta és la popular travessa dels Pirineus i enllaça les següents comunitats autònomes i
països: Catalunya, Andorra, Aragó, Navarra i País Basc. Cal saber, però, que la tercera etapa de
la Transpirinenca comença entre
els camps de vinya i olivera de Vilamaniscle. El GR 11 passa pel Pa-

ratge Natural d’Interès Nacional
de l’Albera i convida a descobrir la
seva vegetació mediterrània amb
boscos de suredes. Aquesta tercera etapa del GR 11 acaba a Requesens i la distància total és de
29 km amb un desnivell acumulat de +990 m / –645 m. Un dels
punts d’interès de la ruta és que
passa pel monestir romànic de
Sant Quirze de Colera i i també pel
castell de Requesens. Cal tenir en
compte que durant l’etapa hi ha
alguns canvis de camins i s’alternen corriols, pistes i carreteres. A
més, Vilamaniscle és terra de dòlmens i menhirs i, per tant, durant
el recorregut se’n poden trobar alguns, com el menhir de Mas Roquer (abans d’arribar a Sant Quirze de Colera), el dolmen de la Morella (al coll de l’Esparreguera) i el
dolmen dels Arreganyats (a la font
de la Verna).

Etapa 3 de la Travessa dels Pirineus (GR11) al seu pas pel castell de Requesens

Ruta fins a Sant Quirze de Colera
YUn altre dels itineraris que proposen des del Paratge
d’Interès de l’Albera i l’Ajuntament de Vilamaniscle és
de 8,11 km i va de Vilamaniscle a Sant Quirze de Colera.
Cal saber que aquesta ruta està senyalitzada només a
l’inici amb les marques grogues d’Itinerànnia i les blanques i vermelles del GR 11.
La ruta comença a la plaça de Vilamaniscle i cal pujar
fins al carrer Tramuntana, que segueix cap a la dreta
fins a la sortida del poble. Al final, cal girar a l’esquerra i pujar fins a una casa de colònies. Continuant pista
amunt trobem una cruïlla i cal agafar el corriol que surt
a l’esquerra d’una cabana i puja per la carena de la serra
de la Baga d’en Ferran fins a arribar al coll de Trauc. Continuant pel camí, assolim el puig del Trauc. Seguim la
carena i arribem al dolmen de Dofines, i aquí deixem el
corriol carener i girem a l’esquerra per anar baixant fins
a una pista que seguirem. Trobem a l’esquera restes del
castell de Querusalba i arribem al coll de les Artigues.
Des d’aquest punt podem anar a veure unes inscultu-

SANT QUIRZE
DE COLERA

res megalítiques (gravats a la pedra) que trobarem a l’esquerra si seguim per la mateixa pista que
abans (10 minuts d’anada i tornada). Des del coll
de les Artigues agafem un corriol a la dreta que ens
portarà a la font de l’Abat o dels Castanyers. Continuem baixant, travessem la riera de la Reguerada
i arribem al monestir de Sant Quirze de Colera. 

VILAMANISCLE

RECORREGUT

VISIT PIRINEUS
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Rutes, història i paisatge

El Consorci Salines Bassegoda, que integra 17 pobles, ofereix rutes senderistes d’alt valor patrimonial
Redacció l Figueres

V

isitar i conèixer les nostres contrades amb el ritme de les passes. Aquesta és una de les funcions
del Consorci Salines Bassegoda,
una entitat que es va constituir
el 2007 i que actuament integra
17 pobles de l’Alt Empordà: 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 el suport
de la Diputació de Girona.
Un dels seus objectius clau és fomentar la preservació i la revalo-

L’objectiu de
l’entitat és
fomentar la
preservació i la
revalorització del
territori
rització del patrimoni paisagístic,
cultural i mediambiental de l’espai delimitat pels municipis integrants. I és en aquest punt, precisament, on les rutes senderistes
agafen notorietat mitjançant itineraris arreu de la comarca.
ATRACTIUS DIVERSOS. Les caminades proposades per Salines
Bassegoda ofereixen atractius locals ben diversos: des de joies patrimonials, com ara temples i edificis de gran valor, fins a espais
bucòlics, com ara gorgues o miradors o viatges ancestrals en forma
de dòlmens. 

Camins que rememoren l’exili
YLa condició fronterera de la comar-

Una ruta rodejada de pedra seca
Y L’Alt Empordà és zona de pedra seca, i són diversos els nuclis que

esdevenen l’inici de recorreguts revestits amb aquesta tècnica tan
tradicional. És el cas de Llers o Pont de Molins, des d’on surten itineraris senzills de 4,38 km i 3,7 km, respectivament, que ens permeten
observar de ben a prop aquesta mena de construccions. En altres
casos hi ha propostes ciclables (que també es poden fer a peu): és el
cas de Vilanant (ruta 24, de 22,39 km) i Avinyonet de Puigventós (ruta 16, de 18,34 km). 

ca va propiciar que esdevingués
un lloc de pas fonamental durant l’exili de la Guerra Civil Espanyola. Recuperar
aquesta part de la història és una de les fites
del Consorci Salines
Bassegoda, que actualment té propostes senderistes específiques
en aquesta direcció, com
ara la ruta «La Vajol de coll
a coll», una passejada a peu
des d’aquest poble fins al coll
de Manrella (8 km, de dificultat fàcil). De fet, l’objectiu és potenciar aquest
vessant, a través de caminades que ressaltin els búnquers d’Agullana, Pont de Molins, Biure, Darnius i Sant Llorenç de la Muga. 

L’Alt Empordà, zona de miradors
Y La comarca és coneguda per la seva icònica plana, però també per oferir
vistes d’ocell. En aquest cas,
existeixen diverses rutes
cap a miradors, una de
les quals és la que enfila des de Darnius
cap al mirador de la
Tortuga (ruta 2, de
7 km), que també
ofereix la possibilitat de visitar l’ermita de Sant Esteve
del Llop. Unes altres
p ro p os te s inte re ssants, i emblemàtiques,
són les ascencions fins al
Bassegoda (des d’Albanyà) o
Santa Magdalena (des de Terrades). 

Resseguir el curs de la Muga
Y Unir els pobles de Sant Llorenç de la Muga i Castelló d’Empúries

amb la companyia del curs del riu la Muga. Aquesta és una de les propostes senderistes del Consorci, que ofereix la possibilitat de seguir
el camí natural del riu tot connectant diferents espais naturals de
gran interès, com ara la zona abrupta de l’Alta Garrotxa o l’Espai Natural Protegit dels Penya-segats de la Muga. El camí és llarg, d’uns
40 quilòmetres, tot i que es pot fer per etapes. Més enllà de Sant Llorenç, també passa per Terrades, Boadella i les Escaules, Pont de Molins, Cabanes, Peralada i Castelló d’Empúries – Empuriabrava. 

www.salines-bassegoda.org
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Tapis, gran epicentre d’itineraris

Des del nucli de Maçanet de Cabrenys surten rutes senderistes adaptades en distàncies i dificultats
Redacció l tapis

T

ots els camins porten a
Roma. O a Tapis. Aquest
nucli s’ha convertit en
un indret neuràlgic per al
senderisme, amb propostes per a
tots els gustos i nivells. En aquest
sentit, hi ha fins a quatre recorreguts adaptats en distàncies i dificultats: des de l’exigent Olla de
Tapis (21 quilòmetres) fins al Tupí de Tapis (8 quilòmetres), la ruta
del Doctor Soler (6 quilòmetres),
la Ronda (4 quilòmetres) o la Font
Fresca (2 quilòmetres). Estem parlant, en tots els casos, d’itineraris
circulats i balisats amb plaques,
amb sortida i arribada a Tapis.
LA PROPOSTA. Una de les propostes surt del poble en direcció
al pont del Gat, on segueix la pista fins gairebé arribar a la Solana,
on l’últim corriol per arribar-hi puja
per la cresta a través d’una ascensió directa i de desnivell pronunciat. La pujada continua fins a sota el coll de la Dona Morta, i caldrà
passar per l’entrada d’una mina de
talc, on es pot gaudir d’una gran diversitat de flora i fauna. Tot seguit,
s’exhibeix el punt més alt de la ruta:
una cruïlla on hi ha, a uns 300 metres, el menhir de la Dona Morta. Es
tracta d’un espai transfronterer, i
caldrà resseguir les diferents mugues o fites i seguir la carena, sense dificultat, fins al coll del Faig, on
la panoràmica és molt bonica. Un
cop s’arriba a l’abandonat Corral
de la Falgarona s’ha d’agafar l’antiga pista de Coustouges al Corral,
una pujada fins a Puig Falcó, assequible, que permetrà, un cop a dalt,
gaudir d’unes vistes privilegiades.
A partir d’aquí, cal iniciar l’última
part de la ruta: arribar al serrat de
la Casilla i, aquí, seguir la pista que
baixa fins a la carretera; després,
toca baixar cap a Tapis per pista,
tot escurçant per un corriol que
baixa fins al riu dels Horts. 

L’entorn del nucli de Tapis ofereix diverses rutes rodejades de natura

ELADIO RUEDA

L’Olla de Tapis prepara el retorn
Y Organitzada per diferents en-

titats i capitanejada per la Colla
de Caça de Tapis, la cursa Olla de
Tapis ja prepara la segona edició després d’un debut reeixit:
un total de 270 inscrits entre la
prova reina i el Tupí. En aquest
sentit, des de l’organització van
copsar la satisfacció dels corredors i corredores, que alhora van
comunicar algunes de les millores que ja seran executades a la
prova d’enguany, que es farà el
16 d’octubre (les inscripcions ja
estan obertes).
La principal novetat és que la
cursa mantindrà la duresa del recorregut (21 quilòmetres, més
de 1.000 metres de desnivell),

TAPIS

però amb la incorporació de nous
corriols fins a Puig Falcó, un indret
emblemàtic d’aquestes contrades
que ofereix una panoràmica esplèndida de l’Empordà i el Vallespir fins al Canigó. 

RECORREGUT
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Vies verdes vora l’Empordà

El Consorci Vies
Verdes de la Diputació
de Girona ofereix
atractives rutes per
fer a peu o en bicicleta

La recomanació:
el documental
‘De via fèrria
a via verda’, al
YouTube

Redacció l figueres

C

onèixer el territori de les
comarques gironines a
peu o, també, a través
de rutes cicloturistes.
Aquest és un dels objectius que es
marca la Diputació de Girona mitjançant el Consorci de les Vies Verdesde Girona, una iniciativa que
va néixer l’any 2003 per recuperar
uns itineraris amb molta història.
En aquest sentit, les vies verdes
tenen els seus antecedents històrics prou enrere, concretament a
la xarxa de carrilets que configurava la comunicació entre pobles
de la demarcació gironina. A les
acaballes del segle xix, la iniciativa privada de la burgesia industrial, amb el suport de la ciutadania
i també amb l’ajuda tècnica que
aportava un grup d’enginyers ci-

Els itineraris del Consorci es poden fer caminant o a cop de pedal

vils, va anar implantant els trens
econòmics amb un objectiu concís: augmentar la circulació de
mercaderies i l’accés a zones portuàries. Actualment, la recuperació d’aquestes vies ferroviàries
no només suposa un viatge enrere per esbrinar com eren els vincles entre les poblacions, sinó que

també ofereix la possibilitat de
descobrir la gran riquesa cultural,
històrica i paisatgística d’aquestes terres, ja sigui caminant o al
manillar d’una bicicleta.
EN CLAU LOCAL. Si focalitzem
l’atenció en la zona alt-empordanesa, hi ha una ruta específica de

DIPUTACIÓ DE GIRONA

la comarca. La trobem, en aquest
cas, en la Pirinexus —una anella
ciclable transfronterera, una ruta
circular que uneix les comarques
gironines amb la Catalunya francesa—, un recorregut que, malgrat estar plantejat per fer en bicicleta, també es pot fer caminant.
Això sí, per etapes, tenint en comp-

te que està compost per un total
de 59 quilòmetres que uneixen El
Volò amb l’Escala (o vicerversa, és
clar). En concret, la ruta vincula els
dos nuclis tot passant, entre altres
llocs, pel Pertús, la Jonquera, Capmany, Peralada, Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador i Sant
Martí d’Empúries.
Una proposta atractiva és la que
connecta Capmany amb Peralada. El poble d’inici, un indret impregnat per la viticultura i amb un
gran nombre de cellers dedicats a
la producció de vi amb la DO Empordà com a segell, marca el camí d’un trajecte que ressegueix
la plana empordanesa vorejant,
també, el riu Llobregat, just abans
d’arribar a la bonica destinació peraladenca.
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Una caminada per la falda de l’Albera

Des de Capmany neix una ruta senzilla que ressegueix alguns dels entorns més icònics del municipi
Redacció l CAPMANY

L

a pràctica senderista es
pot concebre com un esport o com un vincle estret
amb l’entorn i el paisatge, però també com un costum.
Aquest és el cas d’un itinerari molt
popular al nucli de Capmany, que
és freqüentat per tota la gent del
municipi, sense distincions: des
dels més grans fins als caminadors i les caminadores més joves.
Tot i que també s’hi pot veure algun visitant, és clar.
En concret, el recorregut fa poc
més de 3,5 quilòmetres de distància (s’allarga durant 3.505 metres,
per ser exactes), i ressegueix alguns dels punts més emblemàtics

L’itinerari, que
consta d’un
recorregut de
3,5 quilòmetres,
passa per Mas
Massot, la Vila
d’Avall i Els
Quadrons
de la contrada. Així, el punt de partida sorgeix des del mateix centre
del municipi, i tot seguit es dirigeix
a Mas Massot, als afores del poble.
A continuació, les passes s’han de
dirigir cap a la Vila d’Avall, des d’on
es pot fer parada abans de continuar cap als Quadrons. Aquest,
precisament, és el darrer indret
abans de dirigir-se a Capmany, on
es posarà el punt final a una ruta
circular que serveix per conèixer
un bocí interessant dels últims
contraforts meridionals de la serralada de l’Albera. n

Un dels camins de la ruta circular de Capmany

JOAN FUENTES

Les fonts de Capmany
YA banda de la ruta que proposem, cal saber que Capmany també és

conegut per les seves fonts, principalment per les que hi havia a mitjans del segle passat al balneari dels Banys de la Mercè: la de la Mare
de Déu de la Mercè o pudosa, que encara brolla a 24 ºC; la de Sant Rafel, d’aigua salina i sulfurosa, que brollava a 21 ºC, i la font Rovellada,
que brollava a 18 ºC. I moltes altres fonts que hi ha a l’entorn. n

L’itinerari et permet veure la panoràmica del poble

JOAN FUENTES
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Llers i els seus dotze castells

L’itinerari circular proposa una passejada llarga per descobrir els fortins del terme antic de Llers
Redacció l llers

E

l municipi de Llers, durant l’Edat Mitjana, va ser
un punt estratègic entre
els comptats d’Empúries
i Besalú i ha tingut una importància rellevant durant la història del
territori. La situació fronterera del
seu terme fa que el castell de Llers
sigui considerat un dels fortins defensius de la comarca, de qual en
depenien onze forts més, repartits
pels voltants. L’itinerari que proposa l’Ajuntament de Llers és, precisament, la ruta dels 12 castells, i es
tracta d’un itinerari circular d’unes
4 o 5 hores i d’aproximadament
16 quilòmetres de distància.
LA RUTA. L’inici de l’itinerari és
a la zona esportiva de Llers i des
d’aquí cal dirigir-se cap al carrer de
l’Església fins a arribar a la carretera de Figueres a Llers, on hi ha
el camí del Cementiri, i cal seguir
fins al trencant, a mà dreta, del camí dels Enamorats. Aquí trobem
el castell Desvinyol, que no conserva cap vestigi. Seguint el mateix camí, cal creuar la carretera
de Llers a Avinyonet per seguir el
camí que voreja el Mas Poc i passa
pel nou dipòsit d’aigua cap a Terrades, fins a arribar al trencant amb
el camí de Mas Pi. Aquí cal girar a
la dreta per arribar a la carretera de
Llers a Terrades i creuar per agafar
el camí d’Hortal on hi ha el castell
d’Hortal, que conserva una torre
arruïnada i algun fragment de mur.
Un cop a Hortal, cal enfilar cap al
Mas Bió, per arribar a Les Escaules
voltant el puig del Homes per les
pedreres. Un cop a Les Escaules,
trobem el castell de Les Escaules,
conservat i documentat del segle
xii. Un cop visitat, cal seguir pel camí natural de la Muga, travessant
pel pont del restaurant El Molí i encarant el corriol que puja fins a les
restes del castell de Montmarí.
Tornant al camí natural de la Mu-

ga, cal seguir en direcció a Molins
fins al castell de Molins, que està situat a mà dreta, al torrent de
Mas Llopard. El castell de Molins
conserva restes de la torre d’homenatge. A continuació, la ruta segueix pel camí nou que s’ha obert
per les obres del Tren d’Alta Velocitat, que condueix fins al Mas de
la Pujada, on trobem les restes del
castell dels Gorgs i a pocs metres
també hi ha el mur que queda del
castell de Sarraí. Encarant cap al
nucli de La Vall, cal travessar la carretera d’Hostalets a Llers per pujar
a les cases altes de La Vall, on s’observen les restesdel castell Desgüell, reconvertit en masia i cases.
Un cop vist l’enton, cal baixar pel
corriol que va a la font de La Vall.
Un cop aquí, només queda pujar
fins al municipi de Llers, on es poden observar els diferents castells
que hi havia, pel camí de Molins.
Les restes que queden d’aquests

castells són minses, ja que el poble
va patir els bombardejos de 1939,
durant la Guerra Civil. Tot i això,
se’n té documentació i en l’actualitat són els següents: castell de
Cabrera (Porxo d’en Dalí), castell
de Bellver (capella de Sant Sebastià), castell Destorrent (Torrent de
la Portella) i finalment el castell de
Llers. Aquesta ruta també es pot
fer a la inversa, sortint de Llers en
direcció a La Vall i, tot seguit, en direcció a Les Escaules.
ITINERÀNNIA. Des del consistori
expliquen que la Ruta dels 12 castells està a punt per entrar a la xarxa de senders d’Itinerànnia, fruit
d’una iniciativa amb els consistoris
de Pont de Molins i Boadella i Les
Escaules, per integrar-se en l’estratègia global de senderisme de
la comarca. Per tant, la ruta estarà
marcada amb la senyalització corresponent.

Vestigis del castell de Sarraí amb l’escut
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El castell de Llers
Y Com hem dit, és el castell més impor-

tant pel seu llegat històric. Està
situat a la part alta del poble
de Llers i, tot i que està en
ruïnes, en sobresurt la
forta torre de l’homenatge amb murs
de fins a tres metres de gruix. Com
a dada cuirosa, cal
saber que alguns
fragments de mur
de la seva construcció són d’època romana i visigòtica.
Aquelles persones que
vulguin visitar el castell
han de demanar-ne les claus a
l’Ajuntament. 
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Un passeig per les fonts de Borrassà
La ruta proposa un agradable itinerari que desperta tots els sentits de les persones que el segueixen
Redacció l borrassà

L

’itinerari de les Fonts de
Borrassà és una ruta circular que surt des del nucli
de Creixell. En total, es caminen uns 10 quilòmetres, aproximadament, i permet gaudir del
paisatge i l’entorn natural tot resseguint els punts d’aigua que hi ha
escampats en el terme municipal.
En aquest sentit, l’element clau
són les diverses fonts, presents
al llarg del camí, que es presenten
amb formes diferents i acompanyen els visitants amb el so refrescant de l’aigua que va brollant.
En concret, es passa per nou
fonts naturals: la font del Rentador, la font d’en Verdera, la font
de la Glòria, la font dels Àngels,
la font dels Estudiants, la font
d’en Batlle, la font de les Curculles (espai privat), la font Giró i la

font de la Mina de Can Suro. Ara
bé, l‘itinerari també passa per sis
fonts urbanes, que estan connectades a la xarxa d’aigües municipal: la font de la plaça Major; la font
del Plataner; la font de Creixell; la
font de la plaça de la Geometria; la
font del carrer Mar i la font del carrer Migdia.
LLOCS D’INTERÈS. La ruta passa per l‘església de Sant Andreu de
Borrassà (segle xviii); l’Oratori del
Rosari de l’Aurora; l’aixopluc de pagès d’en Sagal; la passera dels Estudiants; un safareig de vinya; la
resclosa, el rec i el Molí de Creixell;
la carbonera del clot dels Roures;
la passera de la Malquera; l’església de Santa Maria de Creixell (segle xviii); la resclosa i el rec del Molí
del nucli de Vilamorell, i per l‘antiga canalització d’aigua del dipòsit
de Borrassà, també a Vilamorell. 

La ruta proposada ofereix espais de gran valor natural
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La font i la cova dels
Estudiants
Y Aquesta font està situada a la zona de la serra de Creixell, a tocar de la riera de l'Àlguema. Es diu que el seu
nom ve dels frares del convent de Pontós, que hi anaven amb els estudiants. Va ser restaurada per la família Clotas Torrent l’any 2010, que hi va posar uns bancs
d’obra a cada costat. A pocs metres, hi ha la cova dels
Estudiants, que té un forat provocat per l'aigua del torrent de Mauliva de Pontós i, molt a prop, hi ha restes
d'una construcció de pedra. Per anar-hi, cal agafar el
camí de Sant Miquel, llavors es passa pel Mas Guixeres
(Can Nap), per la font d'en Vardera i, a prop de l'aixopluc
de pagès d’en Sagal, per l'accés de la Barraca d'en Matacà, es creua el pont de pedra del torrent del Xòrrec
per la font de la Glòria, la font dels Àngels i la passera de
la font dels Estudiants per la riera de l'Àlguema.
Les coordenades de la font dels Estudiants són
42.207038, 2.920328, i les de la cova dels Estudiants
són 42.206502, 2.92018. 

WIKILOC

CREIXELL

WIKILOC

RECORREGUT

