El Paraigua, 2018-2019
Alt Empordà
Desplaçament: cotxes particulars. Preu: 28 € per persona (inclou quilometratge, llançadores i
peatges AP-7)
Hostalatge:Hotel Travé, C/Balmes, 70. Figueres 17600. Tlf:(+34)972500612. Coordenades:
42.262707,2.952665 info@hoteltrave.com·www.hoteltrave.com. Preu pensió completa: 55 €
(taxa turística i IVA inclosos). Preu dinar diumenge: 18 €.
Portar: dinar de motxilla del dissabte, bastons, cantimplora, vestit de pluja i paravents (estem en
zona de tramuntanes fortes). També tot allò que us sembli imprescindible per fer nit a l’hotel.
Etapa núm. 9–Dissabte 19 de gener de 2019
El Pertús-Coll del Portell-La Jonquera
Horaris dissabte:
7:30 h:Estació RENFE Sant Andreu-Arenal.
9:30 h:Esmorzar Cafeteria PK-Trucks. La Jonquera.Coordenades: 42.430768,2.867730
10:15 h:Desplaçament al pàrking del Pertús. Coordenades: 42.464163,2.860693
10:45 h: Comença la caminada
ITINERARI EN COTXE FINS AL PUNT DE TROBADA
Preneu l’Autopista AP-7 en direcció La Jonquera. A la sortida 2, sortiu cap a la Jonquera i preneu la
N-II en direcció a França. A 2,5 km i davant l’antic edifici de la Duana que queda a l’esquerra, a la
dreta hi ha l’aparcament del Supermercat PK-Trucks amb uns grans rètols en vermell que diuen
BOTIGA BAR-CAFETERIA. Aquí hem de d’agrupar-nos i deixar un parell de cotxes per dur, a la
tarda, els xofers al Pertús a recollir els cotxes que haurem deixat al matí. La llançadora de la tarda,
sempre sobre asfalt, és de 4,4 km. També podem esmorzar en aquesta cafeteria si volem.
Descripció de la caminada: Deixem l’aparcament i per carrers i pista asfaltada seguim fins un
corriol a l’esquerra que en duu al Fort de Bellaguarda (Vauban s. XVI) i d’aquí al Coll de Panissars
on hi ha la magnífica Torre dels Burots, un cementiri militar i les runes del Priorat de Santa Maria de
Panissars, just on conflueixen la Via Domitia i la Via Augusta. Estem ben bé al límit fronterer que no
deixarem en una bona estona. Seguim la carena amb bones vistes a dreta i esquerra. Passem pel
Coll del Priorat, al cap de poc sortim de la pista per un corriol i pugem suaument per un bosc
d’alzines per tornar a una pista que passa pel Coll del Teixó. Passem de llarg el corriol que porta al
Puig de Calmelles perquè el camí està molt embrostat i baixem cap al Pla de les Bateries, que és el
punt més alt del recorregut (715 m), i el coll del Portell. Seguim cap avall per una pista de sauló que
empalma amb el GR11 i que ens durà còmodament, sempre de baixada, cap a La Jonquera. Els
xofers tornaran a El Pertús a recollir els cotxes i mentrestant els caminadors poden fer una
cerveseta al bar.
Geologia i botànica: Granit i granit meteoritzat en forma de sauló. Bosc mixt de pi, alzina i alzina
surera amb sotabosc característic: arboç, estepa blanca, borrera, gatosa, ginesta, bruc,etc.
Característiques:
Distància: 15,5 km
Desnivell acumulat: 600 m
Temps: 5,00 h, sense comptar aturades

Etapa núm. 10 - Diumenge 20 de gener de 2019
La Balleta- Coll de les Portes- Sant Silvestre de la Balleta- La Balleta
Horaris diumenge:
8:00 h: Esmorzar a l’hotel
9:00 h: Sortida amb cotxes fins aparcament de La Balleta Coordenades: 42.3530753,3.1089823
9:30 h: Inici de la caminada
ITINERARI EN COTXE FINS A LA BALLETA
Des de l'hotel cal prendre la N-II en direcció a Llança. A la rotonda agafeu la tercera sortida per
Ronda Sud. Després continueu per la N-260 fins arribar a La Balleta. Entreu al poble seguint les
indicacions i aneua aparcar al darrera de les cases, al costat de la riera de La Valleta., al punt que
indiquen les coordenades.
Descripció de la caminada: Des de l'aparcament seguim un camí ben fresat que voreja per la
banda sud de la riera de La Valleta. Al cap d'un km de caminar atravessarem la riera per començar
l'ascensió per la Serra del Terrols. La vegetació és escassa, basicament plantes aromàtiques
propies de la mediterrània com farigola, romaní, ... altres com el llentiscle. Des de dalt de la serra
podrem veure mirant a nord la neu del Canigó, a l'est la Mediterrània, intuirem la Badia de Roses.
Tot això si el dia és clar.
A Coll de Les Portes farem ganyips, arribem a una cruïlla on conflueixen els camins de Llança a
Sant Silvestre amb el que nosaltres portavem. Passem per les terres de Mas Guanter i continuem
direcció a l'ermita de Sant Silvestre on arribarem després d'uns 2 km per una pista ampla.
Posteriorment, passarem per la font del Xai
Després vorejant la riera ens anirem apropant fins on hem deixat els cotxes.
Dades d’interès: L'església de Sant Silvestre de Valleta és un edifici romànic del segle X format
per una nau rectangular i un absis semicircular. Fins al s. XVII fou la parròquia de Valleta. Va ser
recuperada a finals dels anys 80, forma part de l'Inventari del patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
Lúltim incendi que va cremar els voltants i el sostre de l'esglèsia va passar el 1986
Característiques:

Distància: 7,7 km
Desnivell acumulat: 220 m
Temps: 3:00 h sense comptar aturades.

Responsables: Mercè Piqueras i Àngel Vila amb la desinteressada col·laboració de Lupe Roy i
Alfons Rubio
QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS
Per a l'organització dels ocupants dels cotxes i les reserves de places a l’hotel, contacteu amb en
Àngel Vila. Telèfon 609 260 338.
També podeu fer-ho per correu electrònic mpiquer4@xtec.cat

