
 

El Paraigua, 2014-2015 

Alt Empordà 

 

Desplaçament: cotxes particulars. Preu: 27 € per persona (inclou quilometratge i peatges AP-7) 

Hostalatge dissabte: Hotel Els caçadors. Urb. Casa Nova s/n. Maçanet de Cabrenys. Tel. 972 54 

41 36 http://www.hotelelscassadors.com/. Preu sopar, dormir i esmorzar: 45 €.  

Dinar diumenge: Restaurant Sancho Panza. Cra. Nacional II km 9 direcció França a 3 km de 

Figueres. Hostalets de Llers. Tel. 972 50 56 39. Preu dinar de diumenge: 20 €. 

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 17 de gener de 2015 

Coll d’Horts-Castell de Bac Grillera-Tapis 

 

Horaris dissabte: 

7:45 h. Estació RENFE Sant Andreu-Arenal. 

10:00 h. Esmorzar Restaurant Can Mach. Tapis. 

10:45 h. Desplaçament a Coll d’Horts i preparació llançadores. 

 

ITINERARI EN COTXE FINS A TAPIS 

Preneu l’Autopista AP-7 en direcció La Jonquera. A la sortida 4, sortiu cap a Figueres-Roses i 

preneu la N-II. Al pk 786 gireu a l’esquerra per la GI-502 i GI-503 direcció “Darnius-Maçanet de 

Cabrenys”. Passat Maçanet, en direcció a Custoja, trobareu Tapis a uns 4 km. 

 Descripció de la caminada: Coll dels Horts. Al coll hi ha una cruïlla, prenem el camí de la dreta, 

lleugerament de baixada; aviat trobarem una desviació a l'esquerra que s'enfila una mica (senyals 

grogues). Amb 20 min. arribarem a l'església de St. Cristòfol dels Horts, segle XI. Continuem el 

camí descendent fins un rierol. Des d'aquí el corriol s'enfila fins arribar al collet de Fillola on hi ha un 

mas del mateix nom. 

Seguim el camí a l'esquerra, per sobre del mas. Passat el mas haurem de trobar un corriol a mà 

esquerra que s'enfila dret, amb notable pendent cap a la serra de Bac Grillera (senyals grocs). 

Puig de la Gavarra. El corriol que s'enfila dret ens duu fins la carena de la serra de Bac Grillera. La 

seguirem fins a trobar el pic més alt on hi ha un vèrtex geodèsic. Les vistes són magnífiques: cap a 

nord veiem el massís de les Salines i la vall del riu Arnera, afluent de la Muga. Cap a sud veiem les 

muntanyes de l'alta Garrotxa amb el Bassegoda i les altes valls de la Muga 

Castell de Bac Grillera. Hi arribarem carenejant pel corriol senyalitzat. Compte: als peus del Castell 

haurem de salvar un pas estret amb l'ajuda de cadenes (obviem la difícil grimpada fins dalt del 

castell, del qual no en resten ni les runes). Salvat el pas de cadenes, el corriol descendeix per un 

barranc (seguim els senyals grocs) Arribarem al Coll del Fau. 

Coll del Fau. Des d'aquí hem de girar en rodó seguint el camí descendent de l'esquerra. Abans 

però podem pujar a veure l'ermita del Fau. El camí, ample i ben fresat, ens durà a una pista més 

ampla la qual seguirem en direcció N, cap a l'esquerra. 

Can Bac. Hi arribarem per una pista ampla 

Mas de la Gavarra. Hi arribarem seguint la pista 



 

Tornem a Coll dels Horts. Per una pista de baixada anem a buscar la Riera dels Horts i arribem a 

Tapis on hi trobarem els cotxes. 

Característiques:    Distància: 13 km 

Desnivell: 540 m 

Temps: 5,00 h, sense comptar aturades 

 

Etapa núm. 10 - Diumenge 18 de gener de 2015 

Embassament de Boadella-Serrat de Sentinella 

 

Horaris diumenge: 

9:00 h: Esmorzar a l’hotel 

10:00 h: Sortida amb cotxes fins a l’inici de la caminada. 

10:45 h: Inici de la caminada 

 

ITINERARI EN COTXE FINS A l’INICI DE LA CAMINADA 

Preneu la carretera fins a Darnius, on heu de trencar a mà dreta seguint els rètols “Hotel, 

restaurant, tennis”. A uns 300 m abans de l’Embassament de Boadella hi ha una explanada amb 

l’entrada a Santa Anna a l’esquerra i una construcció que és on deixarem els cotxes, si hi cabem 

tots. Si no, farem una petita llançadora fins l’embassament. Posteriorment els tornarem a agafar per 

acostar-nos a l’àrea de pic-nic de l’embassament de Boadella i fer la segona part de la caminada. 

 Descripció de la caminada: Farem l’excursió en dues parts. En la primera sortirem de 

l’aparcament (186 m) pujarem cap a la Serra de Sentinella fins l’anomenat Mirador de la Tortuga 

(300 m) des d’on es pot veure l’embassament i els penya-segats de la Muga al fons. De tornada als 

cotxes els agafarem per acostar-nos a l’embassament, fer ganyips a l’àrea de pic-nic i fer una 

caminadeta plana fins la resclosa (160 m), anar i tornar.  

Dades d’interès: L’embassament de Boadella, de 63 hm3, fou construït el 1969 per abastir la ciutat 

de Figueres, prevenir inundacions i convertir en regadiu terrenys de secà de l’Alt Empordà. Avui dia 

també abasteix pobles de la conca del Muga com Roses i Empuriabrava i, fins i tot, d’altres 

conques com ara Llançà i Cadaqués. Tant l’embassament com la resclosa descansen sobre roca 

granítica.  

Característiques:    Distància: 8 km 

Desnivell: 140 m 

Temps: 3:30 h sense comptar aturades. 

 

ITINERARI EN COTXE FINS AL RESTAURANT SANCHO PANZA 

Des de Darnius aneu a buscar la N-II. Abans de Figueres agafeu el desviament a la dreta per la N-

IIa direcció “Figueres-Olot” i a uns 500 m a l’esquerra teniu el restaurant. 

 

Responsables: Xavier Aurell i Víctor Estadella amb la desinteressada col·laboració del Paco Ibáñez 

 

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. 

També podeu fer-ho per correu electrònic vestadel@xtec.cat 

Feu-ho abans del dimarts dia 13, a les 22h. 

mailto:vestadel@xtec.cat

