El Paraigua, 2008-2009
L’Albera: Els Vilars–Baussitges–Els estanys i
Monuments Megalítics de la Jonquera
Desplaçament: cotxes particulars.
Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 25 € per persona
(inclou kilometratge i peatges autopista)
Distància des de Barcelona, anar i tornar: 340 km.
Hostalatge: Sopar i dormir de dissabte i esmorzar de diumenge:
Hotel “Sta. Anna”, DARNIUS
Tel. 972 53 56 23
http://www.santanarural.com/
Preu sopar, dormir i esmorzar: 40 €
Sopar: amanida, macarrons o verdura i carn o peix planxa.
Esmorzar: pa amb tomata i embotits; cafè
Dinar de diumenge: Restaurant “La Brasa”
Carretera La Jonquera, km 770,350
Tel. 972 55 41 50
Menú: amanida catalana, paella, crema catalana, vi i aigua, cafè
Preu dinar: 16,50 €
Portar: dinar de motxilla del dissabte, bastons, cantimplora. També tot allò que us sembli
imprescindible per fer nit.
Etapa núm. 3–Dissabte 18 octubre de 2008

Els Vilars–Baussitges–Mas Molí
Horaris dissabte:
7 h.

Estació de RENFE de
Barcelona–St. Andreu Arenal
Av. Meridiana–Pg. Fabra i Puig

9:30 h.

Aparcament del Celler Cooperatiu
d’ESPOLLA

Qui surti de Barcelona
Havent esmorzat

Tothom desplaçament amb cotxe fins Els Vilars. En acabat, els xofers
van a deixar cotxes llançadora al punt on acaba l’excursió.
Tots els desplaçaents en cotxe són sobre asfalt
10h.

Els Vilars

Comença la caminada

ITINERARI AMB COTXE FINS A ESPOLLA
Des de Barcelona, autopista AP7 fins la sortida núm. 3 de Figueres N
Seguir per la N-II en direcció a La Jonquera.
Passats el trencant de Cabanes i Pont de Molins, prendrem la desviació a la dreta que porta als
pobles de Vilarnadal, Masarac, St. Climent Sescebes i Espolla.
Itinerari de l’excursió: Els Vilars (250 m.)–Puig de les Rouredes (721 m.)–Coll de la Llosarda
(750 m.)–Coll de la Dona Morta (720 m.)–St. Martí de Baussitges (500 m.)–St. Genís
d’Esprac (300 m.)–Puig de Balaguer (679 m.)–Mas Girarols (220 m.)–Mas Molí (200 m.).
Recorregut: 14,7 Kms.
Desnivell de pujada: 879 m

Temps estimat: 6 h 30 min, sense comptar aturades

Descripció: Des dels Vilars prendrem el GR 11 que s’enfila decidit cap a la carena de direcció
N-S on hi ha els puigs de Conillers, de les Rouredes i del Mig. Arribats al coll de la Dona
Morta, tenim una bona panoràmica des d’on veiem el castell de Recasens. El camí de
descens ens obliga a travessar una tanca de filferro; ho farem per on hi ha un rètol que diu
animals perillosos. Al cap de 1,5 km. arribarem a una cruïlla, amb dos camins en sentit
oposat; cal deixar-los i seguir recte per un corriol no senyalitzat que és una esquena d’ase
tapat per vegetació. Descendirem cap a St. Martí de Baussitges, passant pel Mas Roig,
després a l’ermita de St. Genís d’Esprac. Des d’aquí travessarem el rec per pujar cap a la
serra de Baussitges, al Puig Balaguer i tornar a baixar cap el mas Girarols. D’aquí a mas
Molí on, arran de la carretera que porta al coll de Banyuls, hi ha els cotxes.
És una excursió amb força desnivells i zones planes escadusseres, per la qual
cosa es recomana portar bastons
Dades d’interès: Durant tot el recorregut és molt possible trobar vaques i braus de la raça
autòctona de l’Albera. Són mig salvatges ja que és una raça de vaques que ni tan sols
l’amo les toca. S’empren sobretot per mantenir nets els boscos. Campen sempre al seu
aire i no s’estabulen. N’hi ha 400 escampades per la propietat de Baussitges. Si no se les
vol tocar o amanyagar i si no se senten acorralades, no són agressives.
Tot el sector recorregut està poblat d’alzines, sureres sobretot, arrelades en roques
esquistoses del període Cambroordovicià del Paleozoic.
Etapa núm. 4–Diumenge, 19 octubre de 2008

Estanys i monuments megalítics de La Jonquera
Horaris diumenge:
8:30 h.
9:30 h.
14 h.

Esmorzar
Hotel “Sta. Anna”, DARNIUS
Aparcament Plaça de Catalunya, LA JONQUERA
Comença la caminada
Dinar
Restaurant “La Brasa”
Carretera La Jonquera, km 770,350
Davant d’una gasolinera, entre Darnius i La Jonquera.
Des de la Jonquera el trobarem a mà dreta

ITINERARI AMB COTXE FINS LA JONQUERA:
Anar en direcció a La Jonquera per la N-II. Abans d’arribar-hi, trobem una gran rotonda
d’entrada al poble, agafem el carrer arbrat Carles Bosch de la Trinxeria. Prenem el segon
carrer a la dreta, dit de Lluís Companys, primer a la dreta nomenat Francesc Macià, que fa
una L i arriba a la Plaça de Catalunya, on aparcarem.
Itinerari de l’excursió: Canadal–Carretera comarcal de Cantallops–Estanys de La Jonquera–
Carretera Cantallops–Canadal.
Descripció: Des de Canadal prenem una pista asfaltada senyalitzada amb marques grogues.
Arribarem a un mas a l’esquerra de la pista. Bones vistes a la dreta: Sta. Magdalena de
Terrades, muntanyes de la Garrotxa i el Castell de Montroig. Passat Can Balló, prenem un
trencant a l’esquerra i de seguida altre cop a l’esquerra –marques grogues. La pista
continua planera. Deixem un trencant a l’esquerra; seguim els senyals grocs. La pista
canvia d’inclinació. Entrem en un petit pla de gramínies abandonat. Aviat se’ns obre una
panoràmica de la plana alt-empordanesa, plena de surus des d’on veiem la badia de
Roses, des del Montgrí fins el Puig Rom. Creuem la comarcal de Cantallops i seguim el
camí –rètols indicadors de l’itinerari del estanys. Veurem dolmens, menhirs, i estanys.
Envoltarem els estanys i tornarem per creuar novament la comarcal de Cantallops i
reprendre el camí d’anada per Canadal..

Recorregut: 6 Kms. 723 mts

Temps estimat: 3 h 15 min, sense comptar aturades
Responsables: Xavier Aurell i Vicror Estadella

QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS !!
Per a l'organització dels ocupants dels cotxes i les reserves de places a l’hotel i/o restaurant,
contacteu amb en Víctor Estadella. Telèfon 93 449 30 47.
Tamé podeu fer-ho per correu electrònic
vestadel@xtec.cat
Feu-ho abans del dimecres 15 d’octubre a les 22h.
Deixeu el missatge clar i concís, tot indicant quin dia o dies hi anireu.

