
           

                    Etapa núm. 9 – Dissabte 15 de gener de 2022 

                                Rabós d’Empordà-Sant Quirze de Colera- Rabós  

                                                         d’Empordà 

 

El Paraigua,2021-2022 
Alt Empordà 

Desplaçament: cotxes particulars. Preu:  15€ per persona  

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) en habitació doble o 70 € en habitació individual. Preu dinar diumenge: 

18 €. Porteu l'import en efectiu si us plau. 
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. 

 
Horaris de dissabte: 

7:30 h: Estació RENFE Sant Andreu-Arenal. 

9:30 h: Esmorzar Cooperativa de Garriguella: 42.343472, 3.059931 

10:15 h:Desplaçament al pàrking de Rabós. Coordenades: 42.380929, 3.032339 

10:45 h: Comença la caminada 

En cas de tramuntana es canviarà tot el corresponent a la sortida de dissabte, per wasap se 
us informaria del nou punt de sortida i tot el que fos necessari 
ITINERARI EN COTXE FINS AL PUNT DE TROBADA 

Preneu l’Autopista AP-7 en direcció La Jonquera. A la sortida 4, sortiu cap a Figueras. Seguiu les 

indicacions de Llança i preneu la N-260. Passat el poble de Marzà, trobareu la desviació a la dreta, 

la carretera GI- 218 direcció Vilajuïga i Roses. Nosaltres hem de girar a l’esquerra, direcció 

Garriguella, i passar per sota de la carretera per la qual anàvem. Podem esmorzar en la 

cooperativa de Garriguella que trobarem a peu de carretera.  

Després hem de passar pel poble de Delfià, travessar l’Orlina i albirarem l’església de Rabós en la 

llunyania. Abans d’arribar al poble trobem la desviació que hem d’agafar cap a Sant Quirze de 

Colera. 

Els que vulgueu seguir les indicacions de google o del “tonton” del cotxe agafareu la sortida 3, 

haureu d’esmorzar en qualsevol restaurant a prop de Pont de Molins i després agafar la carretera 

GIV-6026 que ens passarà per Vilarnadal, Masarac, Sant Climent Sescebes, Espolla i, finalment, 

Rabós. Sobretot no entreu per la primera sortida, continueu la carretera direcció Delfià, i trobareu la 

desviació a Sant Quirze de Colera.  

 
Descripció de la caminada: Deixem l’aparcament i continuem per una pista sense asfaltar que 

comença allà mateix i es dirigeix cap al coll de Belitres. En principi anem caminant al costat de 

l’Orlina. Més endavant travessem petits rierols que desguassen a l’Orlina com el Rec de la Coma , 

Còrrec del Forns. Després agafem un corriol que ens puja per la carena de la Serra d’en Gibert. 

Arribats al Coll de Belitres el camí canvia de direcció, cap al nordest. Passarem pel Dolmen del 

Solà d’en Gibert. Des d’en Puig d’en Gibert (437m.) gaudirem d’una panoràmica de la zona. Del 

corriol passem a una pista per la qual baixarem fins a Santa Maria i Sant Quirze de Colera. Com 

sabeu aquí hi ha un restaurant obert els caps de setmana i es possible que trobem molts cotxes i 

senderistes. Des d’aquí agafem la pista del Camí de Sant Quirze i després la del Camí de la Creu 

de Fonollar. Passarem pel costat de l’ermita de Sant Quirc i Santa Julita. A l’arribar el Coll de 

Reixac acaba la pista en una altra asfaltada que en menys d’un km ens tornarà a l’aparcament.  
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Característiques: Distància: 15 km. 

                                                          Desnivell acumulat: 457 m 

Temps: 5,00 h, sense comptar aturades 
 
 

 
 

 

Horaris diumenge: 

8:30 h: Esmorzar a l’hotel 

9:30 h: Sortida amb cotxes fins aparcament que hi ha a l’entrada del poble de Capmany, a mà dreta. 

Coordenades: 42.374319,2.921482 

10:00 h: Inici de la caminada  

 

ITINERARI EN COTXE FINS A CAPMANY  

Des de l'hotel cal prendre la N-II en direcció a la Jonquera. Uns 13 Km abans d’arribar a La Jonquera 

ens trobem la desviació per la GI-602 a la dreta direcció Capmany. En 3 km arribem al poble, el lloc 

d’aparcament es troba al punt 42.374319,2.921482 

Els que arribin per fer la caminada de diumenge han d’agafar la sortida 3 de la AP 7. Seguir per la N-II 

direcció a La Jonquera. Passats uns 8 km trobem a la dreta la carretera GI-602 que ens portarà a 

Capmany, punt 42.374319,2.921482 

 

Descripció de la caminada:  Des de l'aparcament seguim un camí direcció nord. Pujarem pel carrer 

Major, fins a la plaça i església de Sant Sebastià i continuem pel carrer de santa Llúcia. Quan arribem 

a un creuament de carrers on hi ha una senyal vertical de l’itinerari agafem el camí de l’esquerra i 

sortim del poble pel carrer Jonquera. De seguida veurem una paret de pedra seca (0,15 km del poble) 

i deixem enrere les cases de Capmany. Arribem a una bifurcació de camins on prenem la pista de la 

dreta. Seguirem la pista sense asfaltar que ens portarà al Menhir del Quer Afumat I, Menhir dels 

Estanys II, Menhir dels Estanys I, Dolmen dels Estanys II, Dolmen dels Estanys I, Dolmen dels 

Estanys III, Dolmen Mas Baleta II, Recinte megalític del Mas Baleta i finalment la Pedra oscil·lant de 

Rocamala. Durant el trajecte ens trobarem les restes dels antics estanys de la Jonquera i algunes 

alzines monumentals. 

 
Característiques: Distància: 9,8 km 

Desnivell acumulat: 220 m 

Temps: 4:00 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 abans del dimarts 11 de gener a les 22 h.També podeu fer-ho per 

correu electrònic mpiquer4@xtec.cat 

Etapa núm. 10 - Diumenge 16 de gener de 2021 

       Itinerari Megalític per Capmany II 
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