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Ruta Pirinexus sense trànsit motoritzat

Carretera xarxa local

Església
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Punt d’interès en el recorregut

Ruta Pirinexus compartida

Carretera xarxa comarcal

Ruïnes o dolmen

1

Establiment per dormir

Ruta Pirinexus amb possibles perills

Carretera xarxa bàsica

Cementiri

1

Establiment per menjar

Tram complementari o alternatiu

Autopista

Pic

1

Establiment per dormir i menjar

Tram complementari o alternatiu compartit

Pont

Parc o zona esportiva

1

Establiment de servei

Tram complementari o alternatiu amb possibles perills

Ferrocarril

Far

1

Oficina de Turisme

Tram complementari no ciclable

Edificació

Refugi

1

Celler o degustació de vi

Punt de perill en el recorregut

Mirador

Corba de nivell

1

Restaurant amb estrella Michelin

Carrers i camins

Càmping

Riu, riera, torrent

Castell

Pirinexus és una via verda que no
només uneix la Catalunya Nord
amb la Catalunya Sud. Per
damunt de tot és la culminació
d’una voluntat comuna del
Conseil Général des PyrénéesOrientales, el Consorci Vies Verdes de Girona i
Pays Pyrénées Méditerranée d’enllaçar i revalorar els
nostres territoris mitjançant el desenvolupament
de llurs potencials turístics, econòmics i culturals
a través d’un producte cicloturístic que estigui a
l’abast de tothom, el qual significa una autèntica
victòria per als nostres territoris. 350 quilòmetres
d’itineraris senyalitzats i segurs que ens permetran
recórrer en bicicleta la Costa Vermella, resseguir
la via del surrealisme de Dalí, descobrir les festes
tradicionals i les especialitats culinàries, i fins i tot
sortir disposats a conquerir la terra dels volcans
d’Olot... Avui estic orgullosa de poder-vos
presentar aquesta guia i el projecte en general, els
quals afegeixen valor als nostres territoris i al nostre
patrimoni dins d’una lògica de desenvolupament
a llarg termini. Us convidem a agafar la bicicleta i,
al llarg de l’any i al vostre ritme, a anar fent aquest
recorregut entre el mar i la muntanya, el qual us
ajudarà a descobrir o redescobrir la bellesa del
nostre país català! A pedalar! Us desitjo a tots i a
totes un molt bon passeig!

El Consorci de les Vies
Verdes de Girona,
institució que ha liderat el
Projecte Enllaç, vetlla pel
manteniment, promoció i
ampliació de les vies
verdes de Girona. Per a la Diputació de
Girona, promotora del Consorci, aquest
és un exemple de desenvolupament rural
sostenible necessari per fer del nostre territori
un pol d’atracció del turisme de qualitat.
Durant 3 anys hem treballat colze a
colze amb els germans francesos per crear
la primera gran ruta cicloturística catalana
que enllaça la Catalunya Nord amb les
comarques gironines. Un gran cercle de més
de 350 kilòmetres que connecta els Pirineus
amb la Costa Brava i permet, en bicicleta o a
peu, visitar el nostre petit paradís.
Aquesta guia pretén ser una proposta
per gaudir del nostre territori, però les
variants que es poden fer en base a aquesta
ruta són infinites. Us proposem que visiteu
Pirinexus en diferents moments de l’any, on
us oferirem cultura, història, natura, aventura
i esport, festivals musicals i teatre, el millor
golf de la Mediterrània, bellesa i salut,
enoturisme, gastronomia, i moltes coses més.

El Conseil de développement du
Pays Pyrénées-Méditerranée
(Consell de Desenvolupament
del País Pirineus-Mediterrani),
l’objectiu del qual és concretar
un projecte de territori
sostenible, ha pres ràpidament consciència
de la importància de desenvolupar les
xarxes de vies ciclistes i vies verdes, amb les
quals s’ha endegat una important dinàmica
territorial. Aquest projecte vertebrador,
és a dir, estructurant pel territori i vector
d’un desenvolupament econòmic de llarg
recorregut, mai no hagués pogut existir
sense els nostres socis, el Consorci de les
Vies Verdes de Girona i el Conseil Général des
Pyrénées-Orientales. En efecte, és precisament
aquest treball comú, amb un mateix objectiu,
el que ens impulsa a sobrepassar les barreres
físiques i institucionals de les fronteres.
D’aquesta manera, el lligam creat de nou
ens permet donar-vos avui la benvinguda a
aquest bucle Pirinexus.
Benvinguts al Pays Pyrénées-Méditerranée, un
territori entre mar i muntanya, amb paisatges
contrastats i notables, un patrimoni ric i amb
uns habitants orgullosos d’acollir-vos a la seva
terra. Bon viatge!

Hermeline Malherbe

Miquel Calm i Puig

Francis Manent

PRESIDENTA DEL CONSEIL GÉNÉRAL
DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

PRESIDENT DEL CONSORCI
DE LES VIES VERDES DE GIRONA

PRESIDENT DEL PAYS
PYRÉNÉES-MÉDITERANÉE
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TERRA DE PAS, TERRA ENRIQUIDA
EL PROJECTE ENLLAÇ
I LA RUTA PIRINEXUS

El projecte Enllaç: Xarxa transfronterera
de vies verdes a Catalunya, ha associat
entitats de Catalunya i els Pirineus Orientals
per desenvolupar de forma
conjunta una xarxa cicloturista
contínua entre ambdós costats
de la frontera, la ruta Pirinexus
de 351 km de recorregut.
El projecte ha estat
programat dins el POCTEFA
(Programa Operatiu de Cooperació
Territorial Espanya-França-Andorra), que
dóna suport financer comunitari orientat a
reforçar la integració econòmica i social de la
zona transfronterera entre Espanya i França.
Els objectius principals de la ruta són:
1. Un producte cicloturístic transfronterer
i comú que permeti circular sense
discontinuïtat de vies.
2. Connectar els dos territoris amb
infraestructures de mobilitat sostenible,
fomentar el respecte pel medi ambient i
promoure l’activitat turística.
3. Seguir esborrant l’efecte ‘frontera’ (límit
físic i mental).

PARADÍS DE LA DIVERSITAT
PAISATGÍSTICA, PATRIMONIAL
I GASTRONÒMICA

L’orografia, la latitud i la situació estratègica
d’aquest petit territori fan que la diversitat de
paisatges, tradicions, elements gastronòmics i
patrimoni cultural sigui difícilment superable
en cap altre lloc del món de les mateixes
dimensions. El fet que en menys de 70 km en
línia recta passem de 2500 m d’alçada sobre el
nivell del mar a latituds mitjanes, i que sigui el
pas més fàcil per travessar la barrera pirinenca
al costat de la Mediterrània, fa que aquí
convisquin paisatges de muntanyes nevades
amb platges on es practica el bany tot l’any, a
més a més de desenvolupar-s’hi un gradient
de vegetació natural i conreus agrícoles que
nodreixen la gastronomia d’una gama de
productes extremadament variada i completa.
D’aquí ve la fama mundial i la concentració
d’estrelles Michelin de la cuina catalana. Si a
aquest fet li sumem l’aportació de les diferents
cultures que han habitat o passat per aquí, els
indigetes, els grecs, els romans –Anníbal amb
els seus elefants–, els àrabs,
els jueus, etc., això ens donarà
una petita idea del perquè
d’aquesta diversitat cultural i

patrimonial, que no entendrem prou bé fins
que no fem la ruta amb bicicleta i assaborim
la riquesa dels seus detalls.

DOS ESTATS, UNA LLENGUA:
EL CATALÀ

Fins el 1659, el territori per on discorre la
ruta parlava una sola llengua, el català, i es
trobava sota una mateixa administració, les
Corts Catalanes. Aquest fet el
veurem constantment en el nostre
recorregut, en els topònims, en
els símbols de banderes i escuts,
en l’estreta relació dels elements patrimonials
i també en la gastronomia. Aquesta situació
es trencà el 1659 en signar-se el Tractat dels
Pirineus entre Felip IV de Castella i Lluís
XIV de França. Mitjançant aquest tractat els
dos monarques posaren fi a la guerra que
mantenien, a canvi de, entre altres, la cessió
d’alguns territoris entre els que hi havia el
comtat del Rosselló, que inclou l’actual part
de l’estat francès de la nostra ruta. La identitat
catalana a la banda nord de la frontera
s’ha mantingut sobretot amb els símbols.
Actualment la llengua està en procés de
recuperació en algunes escoles i un 50% de la
població l’entèn.

El que no us podeu perdre
ELS 10 PUNTS IMPRESCINDIBLES
Heu de tenir en compte que per accedir a alguns d’aquests punts cal desplaçar-se
per rutes complementàries que trobareu descrites al mapa.

1

La Costa Vermella.
La inspiració dels artistes.
(Pàg. 10-11)

6

L’essència del Litoral.
Els Camins de Ronda.
(Pàg. 44-45, 46-47 i 48-49)

2

Dalí i el surrealisme.
El Teatre-Museu.
(Pàg. 24-25)

7

La ciutat immortal.
La Catedral i el Barri vell.
(Pàg. 56-57 i 58-59)

3

La plana ecològica. El Parc
Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà. (Pàg. 28-29 i 30-31)

8

El vulcanisme de la Garrotxa.
La Fageda i la ruta de les tres
colades. (Pàg. 66-67, 68-69 i 70)

4

El pes de la història. Empúries
i els Jaciments Arqueològics.
(Pàg. 32-33)

9

El Bressol de Catalunya.
El Monestir de Ripoll.
(Pàg. 72-73)

5

La riquesa del fons marí.
Les Illes Medes i el Museu de la
Mediterrània. (Pàg. 36-37 i 38-39)

10 Ceret i el Museu d’Art Modern.

La meca del cubisme.
(Pàg. 88-89)

Un plat del Celler de Can Roca ***

LA GASTRONOMIA I LES
23 ESTRELLES MICHELIN

Al territori per on discorre la ruta i que està
comprès al mapa desplegable s’hi concentren
18 restaurants que ostenten un total de 23
estrelles Michelin. Si a aquest aspecte
li afegim els nombrosos cellers
que produeixen cava, i vi amb
denominació d’origen,
ens podrem començar a
fer una idea de l’alt nivell
gastronòmic del territori.
Tots els restaurants i caves
també les trobaràs ressenyades
al mapa i les dades de contacte
al seu dors.
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QÜESTIONS PRÀCTIQUES
esquema general
de la ruta

Es tracta d’una ruta circular, pensada
per fer a ritmes diferents o començar
en llocs diferents. La ruta que uneix vies
verdes busca en els trams d’enllaç vies de
característiques similars, és a dir allunyades
del trànsit motoritzat i amb pendents suaus.
Cal però adaptar-se a l’orografia del terreny i
a les vies existents. Se’n distingeixen 4 grans
trams ben diferenciats:
1. El Voló-Palafrugell
Camins agrícoles, alguns d’ells asfaltats, i
algun petit tram de carreteres secundàries.
Algun tram amb pendents elevats.
2. Palafrugell-Olot
Vies verdes segregades del trànsit rodat,
excepte en el tram Sant Antoni de
Calonge-Sant Feliu de Guíxols, on podem
fer-ho a peu per camins de ronda o amb
bicicleta per carretera.
3. Olot-Arles de Tec
Per carreteres amb baixa intensitat de
trànsit, excepte el tram Sant Joan de les
Abadesses-Camprodon que discorre per
camins agrícoles principalment formigonats.
Tram amb pendents elevats.

de component nord (la tramuntana) que
molts dies l’any agafa velocitats molt
elevades. Més val tenir-lo a favor!

aspectes climàtics

En general la climatologia és molt
temperada, amb una temperatura mitjana
de 15º C al sector oriental que baixa fins
a 10º C als municipis pirinencs. A banda
del vent del nord (la tramuntana) del sector
oriental, cal tenir en compte que a l’hivern
pot nevar a les zones de muntanya entre
Olot i Arles, però especialment entre
Camprodon i Prats de Molló. Aquestes
mateixes zones són també on hi ha més dies
de pluja, amb uns 100 dies l’any a Olot,
que es redueixen a 70 a la zona oriental.

recomanacions generals
sobre l’equipament

La bicicleta que millor s’adapta és l’híbrida,
amb roda prima i relativament grossa
(700C), i amb una potència que permeti
pedalar amb comoditat. Són moltes hores
de recorregut. Encara que sigui a l’estiu,
cal portar roba d’abric per a les baixades,
almenys un impermeable. Una armilla
fluorescent ens serà molt útil pels trams de
carretera. No et descuidis de la il·luminació,
perquè hi ha imprevistos que ens poden fer
variar l’horari previst.

4. Arles-El Voló
Via verda, amb alguns trams
pendents d’executar i que té
alternatives que segueixen
principalment camins agrícoles
i alguna carretera.

escala dels mapes

Compte, no sempre és la mateixa!
Majoritàriament 1:30.000 i a les vies verdes
de Girona 1:50.000. Als enllaços i mapes
generals pot variar.

etapes de la ruta

L’estructura de la guia no proposa etapes,
només descriu trams. La voluntat és que
cadascú, en funció del seu temps, de
les seves capacitats físiques o del seus
interessos, pugui fer les etapes a la seva
mida. La nostra recomanació és de no
superar els 60 km de mitjana diària i,
per tant, destinar uns 6 dies a fer la ruta.
Això ens permetria, a banda de pedalar,
interactuar amb els principals atractius
de la ruta. Si la volem fer de manera
més exhaustiva, desenvolupant activitats
proposades i arribant als recorreguts laterals
proposats, ens caldran un mínim de 10 dies.

telèfon d’emergències

112 (número únic per a tot el territori).

enllaços d’interès

www.pirinexus.cat
Web oficial de la ruta on trobarem els
tracks de la ruta i informació dels serveis i
canvis de la ruta o incidències puntuals.
www.payspyreneesmediterranee.org
Informació detallada de la ruta a l’estat
francès i de l’evolució de l’adequació de
les vies verdes en aquest tram.
www.viesverdes.cat
Informació detallada de les Vies Verdes de
Girona i de la ruta a l’estat espanyol.
www.cg66.fr
Informació per conèixer la xarxa
ciclable dins dels Pirineus Orientals.

descàrrega de tracks

Malgrat la senyalització, i que
les vies verdes són molt fàcils de
seguir, circular amb el track de la ruta
sempre dóna molta confiança. Encara
que no tinguis un aparell especial, si tens un
telèfon amb GPS segur que pots trobar un
programa per seguir els tracks. Les Vies Verdes
de Girona han desenvolupat una aplicació per
Android, Blackberry i iPhone (vegeu web). El
programa d’aquesta aplicació (ulugh) també et
permetrà carregar altres tracks.

on començar i com arribar-hi

1. Perpinyà > Tren (internacional) + carril
bici a Cabestany i Salelles; banda ciclable a
Sant Cebrià de Rosselló i Argelers. Via Verda
Pays Pyrénées-Méditerranée. (pàg. 6-7)
2. Argelers > Tren + via verda Pays
Pyrénées-Méditerranée. (pàg. 9)
3. Figueres > Tren (internacional) +
carretera Vilabertran-Peralada. (pàg. 22)
4. Girona > Tren (internacional) i Aeroport
+ carretera Cassà (9 km). (pàg. 55)
5. Ripoll > Tren + Via verda de la Ruta del
Ferro i del Carbó. (pàg. 73)
Informació a: www.sncf.fr i www.renfe.es

el sentit de circulació
de la ruta

Es recomana fer la ruta en sentit horari, tal
com està descrita, per tres motius:
1. Per superar el Coll d’Ares, el punt més alt
de la ruta, els pendents són més suaus pel
vessant sud.
2. La carretera de pas obligat amb més perill,
tant pel trànsit com perquè no té vorals,
és la que va de Prats de Molló a Arles. El
perill és molt menor si ho fem de baixada.
3. A la part oriental de la ruta (Ceret-Sant
Feliu de Guíxols) hi ha un vent dominant

senyalització

Hi ha una senyalització específica per
poder seguir la ruta, tal i com podeu veure
en les imatges. Als trams de vies verdes,
la senyalització dominant serà la pròpia.
Al tram entre Sant Joan de les Abadesses i
Camprodon seguirem la senyalització de la
ruta del Ter.

Senyalització ruta
Pirinexus a l’Estat
francès

Senyalització ruta
Pirinexus a l’Estat
espanyol

< Olot Sant Feliu de Guíxols >

Senyalització Vies Verdes de Girona
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MAPA GENERAL
Antena 1 (pàg. 10-11)

Tram 34 (pàg. 88-89)

Tram 33 (pàg. 86-87)

Tram 1 (pàg. 12-13)

Tram 32 (pàg. 84-85)

Tram 2 (pàg. 14-15)

Tram 31 (pàg. 82-83)

Tram 3 (pàg. 16-17)

Tram 30 (pàg. 80-81)
Tram 29 (pàg. 78-79)

Tram 4 (pàg. 18-19)

Tram 28 (pàg. 76-77)

Tram 5 (pàg. 20-21)
Tram 6 (pàg. 22-23)

Tram 27 (pàg. 74-75)

Antena 2 (pàg. 24-25)

Antena 8

(pàg. 72-73)

Antena 3

Tram 7 (pàg. 26-27)

Tram 26 (pàg. 72-73)

(pàg. 28-29)

Tram 25 (pàg. 71)
Tram 8 (pàg. 30-31)

Antena 7 (pàg. 70)

Tram 24 (pàg. 66-67)

Antena 6 (pàg. 68-69)

Tram 9 (pàg. 32-33)

Tram 10 (pàg. 34-35)

Tram 24 (pàg. 66-67)
Tram 23 (pàg. 64-65)

Tram 11 (pàg. 36-37)

Antena 4

(pàg. 38-39)

Antena 5

(pàg. 58-59)

Tram 22 (pàg. 62-63)

Tram 12 (pàg. 40-41)
Tram 21 (pàg. 60-61)
Tram 20 (pàg. 56-57)

Tram 13 (pàg. 42-43)

Tram 14 (pàg. 44-45)
Tram 19 (pàg. 54-55)

Tram 15 (pàg. 46-47)

Tram 18 (pàg. 52-53)

Tram 16 (pàg. 48-49)
Tram 17 (pàg. 50-51)

0
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10 km

N
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ACCÈS DES DE PERPINYÀ I EL VÉLITTORALE
INFRAESTRUCTURES PER A
BICICLETES A LA PLANA DEL
ROSSELLÓ
Al mapa de la dreta hi podeu veure
l’actual xarxa d’infraestructures per a
bicicletes de la plana del Rosselló, les
quals connecten amb la ruta Pirinexus a
El Voló. Cal destacar la Vélittorale, una
via verda entre El Barcarès i Argelers
que continua cap al nord en direcció
a Narbona.

Infraestructures ciclables

N
0

5

EUROVELO

La xarxa de vies ciclistes transeuropea
Eurovelo, que s’està consolidant a
Europa, té previst unir Atenes amb
Cadis a través de la ruta
Eurovelo 8 (carretera de
la Mediterrània). La part
oriental de la ruta Pirinexus
coincideix amb aquesta ruta,
que a més té continuïtat
al nord amb la recentment creada Via
Verda Pays Pyrénées-Méditerranée i
amb la Vélittorale. A partir de Sant
Feliu de Guíxols, l’Eurovelo 8 deixa la
ruta Pirinexus per seguir cap al sud tot
resseguint la costa.

Via Verda de l’Agly

PERPINYÀ

La capital del departament dels Pirineus
Orientals està també considerada com
la capital de la comarca històrica del
Rosselló i la Catalunya Nord. A la ciutat
destaquen la Catedral de Sant Joan
Baptista; el Castellet, antiga presó i avui
museu català de les arts i les tradicions
populars; el Palau dels Reis de Mallorca;
la Llotja de Mar (primer tribunal marítim
del món) i el Teatre l’Arxipèlag.

PERPIGNAN

Vélittorale

Via Verda
Perpignan-Thuir

michel castillo

Via Verda
Pays Pyrénées-Méditeranée

LE BOULOU

El Palau dels Reis de Mallorca.

10 km
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ARGELERS – EL VOLÓ

La Costa Vermella. Inspiració d’artistes

ARGELERS

Població eminentment turística, capital
europea del càmping, està situada al límit
sud de la plana del Rosselló, els seus 7
km de platja xoquen literalment amb
l’extrem oriental del massís de l’Albera
al mediterrani, en un indret anomenat el

Racó 2 (paraula catalana).

COTLLIURE

Un dels principals atractius
d’aquesta zona és el Castell
Reial de Cotlliure (673 dC) 3 .
La població, molt pintoresca,
ha estat lloc d’inspiració de
molts artistes de fama mundial.
Pintors com Matisse, Deiran, Gris,
Braque, Picasso, Dufy i Dalí han retratat
els seus racons, mentre que poetes com
Antonio Machado o novel·listes com
Patrick O’Brian hi estan enterrats.

SANT ANDREU DE SUREDA

Tot just a la nostra esquerra, a 4 km
d’Argelers, trobem Sant Andreu de Sureda
4 . Hi destaca l’església romànica del que
havia estat un monestir benedictí fundat
l’any 800.

SANT GENÍS DE FONTANES

Situat a mig camí entre Argelers i el
Voló, creix al voltant d’un altre monestir

michel castillo

En sortir de l’estació d’Argelèssur-Mer 1 aneu cap a la
vostra dreta en el sentit de
la circulació per l’Av. de
la Gare i la Rue Marivaux
fins a la Route de Colliure
(D-114) (200m). Gireu a
l’esquerra i seguiu la D-114
fins a trobar la indicació de St.
André i le Boulou (800 m). Gireu a
l’esquerra per aquesta carretera (D-618) i
arribareu a la rotonda de sortida d’Argelès
(800 m). En aquesta rotonda s’inicia la
Via verda (asfaltada) Pays PyrénéesMéditerranée al costat de la via del tren.
Seguint aquesta via asfaltada arribarem a
El Voló, inici de la ruta Pirinexus.

Vista del port i del castell de Cotlliure.

benedictí 5 de la mateixa època (800
dC). A banda de l’església, on destaca
la llinda similar a la de Sant Andreu de
Sureda, hi podem visitar el claustre de
marbre policromat, construït el 1270 i
reconstruït amb les peces originals després
de nombrosos esforços per recuperar-les.
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EL VOLÓ – MORELLÀS I LES ILLES

A la recerca dels camins històrics (deixem el pla tot contemplant la bella Albera)

SANT MARTÍ DE FENOLLAR (A
la recerca dels camins històrics). Abans

d’origen preromànic 1 . Són notables
les restes de les pintures murals que es
conserven a les parets i a la volta de la
capçalera, d’un gran vigor expressiu,
vivacitat i riquesa de colors, probablement
obra del segle XII.
Precisament al costat d’aquesta
capella és on s’han portat a terme,
dins el projecte Enllaç, les
excavacions per fer aflorar
la Via Domitia i recollir una
valuosa informació sobre el
traçat d’aquesta important via
romana, la primera construïda
a la Gàl·lia que connectava els
Alps amb els Pirineus.

frédéric hédelin

Al final de la Via Verda Pays PyrénéesMéditerranée haurem de girar a la dreta
per visitar el Voló (veure pàg. 90), tot
aprofitant el carril bici del pont sobre
el Tec. Per sortir d’el Voló haurem de
prendre el mateix carril bici, per bé
que aquest cop el pont ens quedarà a
l’esquerra. Just al final de la via verda, i
abans de travessar el pont , ens caldrà
creuar la carretera i agafar un estret
camí asfaltat que hi ha entre els vials
per vehicles motoritzats i el riu. A partir
d’aquí seguirem per camins agrícoles
no gaire evidents. Ens cal estar alerta
a la senyalització o al track de la ruta.
Un cop arribem al costat de l’autopista,
que travessarem per un pas superior, els
camins que haurem de seguir ja són tots
asfaltats. A partir d’aquí la ruta discorre
entremig de conreus de fruita i de vinya,
tot contemplant des de la plana tranquil·la
els relleus pròxims dels Pirineus fronterers.

MORELLÀS. Preludi del paisatge
que ens acompanyarà durant el proper
tram, a Morellàs podrem visitar el Museu
del Suro 2 . Ubicat a l’edifici del sindicat
d’iniciatives, en aquest museu trobarem els
elements més característics de la indústria
surotapera que va acompanyar aquesta
vila al llarg del segle XX.

L’església de Sant Martí de Fenollar i les excavacions de
la Via Domitia. Al detall, un fresc de la capella de Sant
Martí de Fenollar.

d’iniciar la pujada es recomanable que
fem un petit desviament fins a Sant Martí
de Fenollar per visitar la seva església
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MORELLÀS I LES ILLES – COLL DE PANISSARS

edificació romana que ha estat recentment
descoberta i identificada com la Mansió
Summum Pyrenaeum. Es troba situada
sobre els anomenats Trofeus de Pompeu
que el mateix Pompeu el Gran hi erigí
per commemorar la seva victòria sobre
una revolta a Hispània. En aquest punt la
denominació de la via canvia de Domitia
(a la Gàl·lia) a Augusta (a Hispània).

cg66

emili mató

Escalant els Pirineus cap al seu pas més històric

Vista del pas fronterer de la Via Domitia a la Via Augusta.

Conjunt dels vestigis dels Trofeus de Pompeu.

Tram de pujada que s’inicia a la rotonda
que hi ha a l’entrada de Morellàs i fins
passat Riunoguers. Són 5,3 km de pujada
sense repòs, tot i que el tros més dur i
mantingut és entre la cruïlla de Les Illes i
Riunoguers, de 3,6 km i un pendent mig
de pujada del 5’4%. El ferm és asfaltat fins
a Riunoguers i després formigonat a les
pujades i amb grava o sauló compactat als
trams més planers.
Cal recordar que, en cas d’alt risc
d’incendi, el pas per aquest accés
romandrà prohibit i caldrà passar el punt
fronterer per la carretera nacional.

Tot i que travessem la serralada
pirinenca, la vegetació que ens acompanya
en aquest tram és sobretot mediterrània
(boscos d’alzina surera). Cal recordar el
pas de la divisòria d’aigües que assolirem
només es troba a 365 metres.

COLL DE PANISSARS: DE
LA VIA DOMITIA A LA VIA
AUGUSTA. Al Coll de Panissars hi ha

les ruïnes d’un monestir hospital benedictí
medieval, el priorat de Santa
Maria de Panissars 1 , el qual
fou construït sobre una gran

CASTELL DE BELLAGUARDA.

Fortificació característica de l’arquitectura
de Vauban. El castell 2 , situat a pocs
metres del Coll de Panissars, és un recinte
inexpugnable, protegit per un immens
fossat excavat a la roca. La primera
muralla compta amb cinc baluards.
L’entrada –la gran porta de França–, està
protegida per un pont llevadís situat a
una altura considerable sobre el fossat. La
visita del recinte descobreix els diversos
espais amb els seus usos, i endinsa el
visitant en el vocabulari específic
d’aquest tipus de construccions
militars més modernes.
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COLL DE PANISSARS – LA JONQUERA

La memòria de l’exili
de memòria, ens el dóna la presència del
museu de l’exili.
2 MUSEU MEMORIAL DE
L’EXILI (MUME). És un centre

xevi güell. arxiu d’imategs ptcbg

Aquest és el tram amb la ciclabilitat més
complexa de tot el recorregut. En ple
descens trobarem 3 pujades curtes amb
els pendents més forts de tot el recorregut
i que ens obligaran a baixar de la
bicicleta . El ferm és de sauló i en algun
tram acumula material sense compactar,
cosa que dificulta el control de la roda
del davant de la bicicleta . Tot i així,
hi ha un tram força llarg que està
formigonat. Finalment el pas per sota
de les infraestructures de transport, just
abans d’arribar al nucli de la Jonquera,
discorre per curts senders pedregosos
(50 m) on haurem de tornar a baixar
de la bicicleta . Aquest és el preu per
poder arribar al poble per un itinerari
tranquil, lluny del perill i el brogit dels
vehicles a motor. Per evitar aquest tram
haurem d’anar al Pertús 1 des del coll
de Panissars, per un camí asfaltat, i baixar
per la N-II fins a la Jonquera. El bosc que
travessarem, d’alzines sureres, està molt
malmès pel gran incendi del juliol del
2012.

d’interpretació dedicat a recordar els exilis
provocats per la Guerra Civil espanyola.
Es troba situat al mateix carrer per on
van fugir la major part dels exiliats (carrer
Major 43-47).
El Museu Memorial de l’Exili, a la Jonquera.

LA JONQUERA. Un cop al fons de

la vall, travessades les infraestructures,
l’activitat humana i el paisatge urbanístic
de la Jonquera és de grans contrastos.
La façana està marcada pel trànsit
de camions i les grans superfícies
comercials. Si entrem dins el poble, ja
trobem una arquitectura més tradicional.
En destaquen l’església i la Plaça de
l’Ajuntament al carrer principal. Però el
caire fronterer, en aquest cas en forma

serra de l’Albera és excepcional. En
un espai relativament petit s’hi troba
una gran varietat d’ambients, amb
espècies tan emblemàtiques com la
tortuga mediterrània, la vaca autòctona
de l’Albera, tot plegat en un entorn on
les poblacions humanes han deixat la
seva empremta des del neolític fins als
nostres dies. Tota aquesta informació la
podem trobar de forma sintetitzada al
centre d’informació del paratge natural de
l’Albera, situat davant del MUME.
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3 CENTRE D’INTERPRETACIÓ
DE L’ALBERA. El patrimoni de la
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LA JONQUERA – CAPMANY

L’Albera i els monuments megalítics
com a tombes. Són molts
els exemples que podem
trobar de dòlmens 1 molt a
prop del nostre recorregut,
prop dels singulars estanys
2 de la Jonquera, que
veurem al costat del nostre
camí. Trobarem informació
en plafons explicatius i al
Centre d’Interpretació de l’Albera.
Continuem la baixada i, quan veiem
les primeres vinyes, és que estem arribant
a Capmany.

La verema en una vinya d’un celler de Capmany.

A la vila també hi podrem trobar un
curiós museu, el Museu de les Aixetes, i
dins del recinte emmurallat del fort que
donà origen a la població hi trobareu
l’ajuntament i l’església de Santa Àgata del
segle XII.

2

3 CAPMANY. Aquesta petita vila té
una gran quantitat de cellers dedicats a la
producció del vi. De fet, és la població de
la D.O. Empordà amb més nombre de
cellers. Val la pena que en visiteu algun.
Trobareu autèntiques joies d’arquitectura
tradicional, algunes en edificis mil·lenaris,
farcides d’ampolles i bótes plenes de vi
que esperen de manera pacient el grau
just de maduració del preuat líquid que
guarden.

Jordi Puig

Un cop sortim de la
Jonquera, per tornarnos a escapar d’aquest
brogit ens queda una
curta però intensa
pujada amb paviment
de formigó d’1 km al
7,3% de desnivell .
Després de travessar
un primer tram boscós on el camí està
encaixat entre parets tradicionals de pedra
seca que delimiten les finques forestals i
agrícoles, s’obre als nostres peus la plana
de l’Empordà, a la qual hi accedirem
davallant suament per un camí sense
pavimentar però en força bon estat. 3 km
abans d’arribar a Capmany el camí és
asfaltat, i a la sortida del poble tornem a
reprendre un camí amb sauló compactat.
Travessant aquests paisatges i veient les
boles de granit de mida humana entre
mig dels boscos, és fàcil d’entendre que
algunes d’elles hagin estat manipulades
pels homes des de temps ancestrals per
fer monuments megalítics que utilitzaven
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CAPMANY – PERALADA (1)

emili mató

Arribem a la plana; l’Empordà i el vi

Centre històric de Vilarnadal.

La primera secció d’aquest tram (3 km)
és l’última de baixada fins a la plana
empordanesa. Tot i que és suau (4% de
desnivell), discorre per camins sense
pavimentar on, en alguns punts, pot
haver-s’hi acumulat sorra per efecte
de l’escorrentia de l’aigua de pluja que
dificulta el domini de la nostra roda
davantera . Un cop a la plana, els
camins milloren (grava compactada)
i no tenen pendents. El paisatge que
travessarem en aquest tram és força

variat. Alterna retalls de boscos de pins,
especialment a la primera secció, amb
camps de conreus molt variats (blat, blat
de moro, oliveres, vinya, soja). A partir
de Vilarnadal 1 , que creix al costat d’un
casal fortificat del segle XIV, pedalarem al
costat de petits canals i recs. Ja hem arribat
a la plana.
Sens dubte el fruit de la vinya, el raïm,
i la seva transformació posterior en vins i
caves fets a la zona des de fa molts segles,
és un dels que més ha marcat darrerament
l’economia de la zona juntament amb el
turisme.
Precisament en acabar aquest tram
ens cridarà l’atenció la visió d’un gran
castell. Es tracta del Castell de Biart
2 , reconstrucció actual d’un castell
medieval i que acull un dels cellers de
la D.O. Empordà.

D.O. EMPORDÀ. La Denominació

d’Origen Empordà (D.O. Empordà) és
una denominació d’origen vinícola que
abasta majoritàriament terrenys de les

comarques de l’Alt i Baix Empordà i que
travessarem en la seva totalitat de nord a
sud. La gamma de vins empordanesos és
molt àmplia, tant en negres, com blancs
i rosats. Destaca el vi dolç tradicional, la
garnatxa de l’Empordà, elaborat segons
la tècnica del vi de palla: el raïm es deixa
assecar sobre la palla abans del premsat.
Excel·lent per acompanyar les postres.

EL CAVA. El cava és un vi escumós de

qualitat produït en una regió determinada
(la regió del cava) que es caracteritza
perquè la seva fermentació i criança es
duen a terme en la mateixa ampolla que
destapa el consumidor, el que permet
obtenir de forma natural les bombolles
segons el mètode tradicional. El territori
del cava és dispers i dins d’aquest hi
trobem els municipis de Capmany
i Peralada. Aquest darrer amb una
producció notable que li ha donat
prestigi internacional. Quan hi arribis
no deixis de tastar-ne almenys una
copa!

��������

���

Tram 5

�����

N

�������

De km. 32,6
a km. 39,3
��

���
���
���

��

���

��������

���������

��

�����������������
���

���������

��������

15

��

����������
1

���

2
��

��������

��
���

�����������

������������

m
100

�������������
������������

��

���������������

��

0
�������������
33

35

37

39

km

0
��

500

1000 m

22
23

CAPMANY– PERALADA (2)

El vi, el cava i el vescomtat de Peralada
s’ha convertit en un poble per
perdre’s en el temps i tastar
els vins i caves nascuts del
territori. Fins i tot, si volem,
ens podem fer un massatge en
un wine spa. Vegem algun dels
racons que s’hi poden trobar.
2 CLAUSTRE MUSEU
DE SANT DOMÈNEC.

campanar gòtic. A l’interior
trobem el tresor de la
Parròquia amb una creu
processional del segle XIV,
un calze renaixentista i una
exposició de pessebres en
miniatura dels anys 40.

maria geli. arxiu d’imatges ptcbg

Tot aquest tram és planer. Discorre per
camins forestals amb paviment de grava
compactada en bon estat. Passat Peralada
ens caldrà travessar el riu Llobregat
primer i la Muga després per un passallís
formigonat. Un cop travessat aquest
segon curs fluvial, prendrem el Camí
Natural de la Muga 1 , una via verda que
segueix el recorregut del riu fins a la seva
desembocadura. En èpoques on el nivell
de l’aigua és alt, pot ser difícil travessar els
rius ; informeu-vos-en bé a Peralada.
En cas de no poder seguir la ruta marcada
haurem d’aprofitar la carretera GIV-6042
entre Peralada i Vilanova de la Muga,
on el camí natural torna a passar pel
marge esquerre del riu.

4 CONVENT DEL
CARME. Edifici gòtic

Aquest monument romànic
que actualment és la seu
del segle XII és l’únic vestigi
del Museu del Castell. Hi
que resta d’un convent
destaquem el seu claustre i la
d’agustins del segle XI. El
seva església, que conserva
gran atractiu del claustre
un excepcional enteixinat de
El castell de Peralada.
és una sèrie de capitells
fusta policromada
decorats amb escenes bíbliques i
5 CASTELL-MUSEU DE
profanes. Forma part del centre
cultural del mateix nom i museu de la
PERALADA. Situat dins l’antic convent
vila, que entre d’altres acull l’oficina
del Carme, la visita inclou la biblioteca
de turisme.
amb més de 80.000 exemplars, l’església
i el claustre, el museu del vidre i el museu
3 ESGLÉSIA DE SANT
del vi, amb l’antic celler. A l’estiu s’hi
MARTÍ. És una construcció del segle
celebra un dels festivals de música de
XVIII amb restes romàniques i un
renom.

PERALADA. Estratègicament

situada sobre un Turó, la vila ha
estat sempre una important cruïlla
de camins i s’hi respira història per
tots costats. Des del primer recinte
emmurallat dels Ibers, passant per
l’època medieval i fins avui en dia,
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Passar tan a prop de Figueres i no fer
una visita al Teatre-Museu Dalí seria
imperdonable. Per això només ens caldrà
desviar-nos poc més de 6 km de la ruta
per la carretera C-252 que uneix Peralada
amb Figueres passant per Vilabertran. És
una carretera amb poc trànsit, però sense
voral, i, per tant, cal que utilitzem l’armilla
fluorescent. Per la tornada, no caldrà
que arribem a Peralada. A 1,4 km passat
Vilabertran, i just abans del pont sobre el
riu Muga, hem de desviar-nos a la dreta
fins a trobar el Camí Natural de la Muga
1 , que discorre pel marge dret del riu.

VILABERTRAN

La canònica de Santa Maria
de Vilabertran. Santa Maria de
Vilabertran constitueix, sense cap mena
de dubte, un dels exemples més ben
conservats de Catalunya de l’arquitectura
de les canòniques regulars medievals. El
nucli de l’abadia s’organitza al voltant del
claustre, les dependències monàstiques
i l’església del segle XII, amb elements

típicament romànics, on trobarem
exposada la recentment restaurada Creu
de Vilabertran.

FIGUERES

Teatre-Museu Dalí. El Teatre-Museu Dalí
2 , l’objecte surrealista més gran del món,
va ser construït sobre les restes de l’antic
teatre de Figueres i conté el més ampli
ventall d’obres que descriuen la trajectòria
artística de Salvador Dalí (1904-1989), des
de les seves primeres experiències artístiques
i les seves creacions surrealistes fins a les
obres dels últims anys de la seva vida. Tal
com va explicar el mateix Dalí: «És evident
que existeixen altres móns, això segur; però,
com ja he dit moltes altres vegades, aquests
altres móns estan en el nostre, resideixen a
la terra i precisament al centre de la cúpula
del Museu Dalí, on hi ha tot el nou món
insospitat i al·lucinant del surrealisme.»
Museu del Joguet. Situat a la Rambla de
Figueres 3 , el museu acull una extensa
exposició de joguines de tots els temps.

drets d’imatge de salvador dalí.
fundació gala-salvador dalí, figueres, 2012.

Dalí i el surrealisme

© salvador dalí, fundació gala-salvador dalí, vegap, 2013

PERALADA – FIGUERES

La torre Galatea.

Retrat de Salvador Dalí.

El Castell de Sant Ferran. Una de les
majors fortificacions mundials, destinada
a evitar les continues invasions franceses
la segona meitat del segle XVII. Té forma
de pentàgon irregular estrellat, amb
doble recinte de muralles. El perímetre
exterior amida 3.125 metres i l’interior
2.100. El pati d’armes ocupa dotze mil
metres quadrats. La guarnició era de
6.000 homes, encara que el recinte
podia arribar a albergar-ne el doble
en cas de necessitat. Alguna de les
visites comporta la navegació per las
cisternes d’aigua de la fortalesa.
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PERALADA – CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Seguint pel Camí Natural de la Muga
arribem a Castelló d’Empúries. Aquí
creuarem el riu Muga pel pont vell i
seguirem cap al sud per camins agrícoles
en molt bon estat (paviment de grava
compactada amb algun tram asfaltat).

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

1

Capital del comtat en l’època medieval
que anava des de la divisòria d’aigües del
Pirineu (l’Albera) fins al riu Ter. Era per
tant la capital medieval de l’Empordà.
Actualment, la vila respira aquest caràcter
medieval, des del patrimoni als mercats
medievals que s’hi organitzen
o als productes que podem
trobar en molts dels comerços
del nucli històric.
En un recorregut per
la ciutat no podem deixar
de visitar: la Cúria Presó
(1336), edifici d’estil gòtic,
seu de l’oficina de turisme
i on també hi ha el Museu
d’Història Medieval.

Les Sitges de la Plaça Jaume I (segle
XIV), antics dipòsits de cereals excavats
en el subsòl.
El Call Jueu i les sinagogues nova i
antiga de l’aljama, vestigis de la important
població jueva durant prop de 300 anys a
partir del segle XIII.
L’Ecomuseu-Farinera, museu de
caràcter industrial que conserva una
fàbrica de farines de finals del segle XIX.
El rentador públic, atractiva
construcció del segle XIX on destaquen
les columnes toscanes que s’integren a
les galeries porticades que envolten el
safareig.
El Portal de la Gallarda, torre
rectangular del segle XIII, era la
porta d’accés de llevant al recinte
emmurallat i actualment és l’únic
que es conserva junt amb un bon
tros de muralla altmedieval.
La basílica gòtica de
Santa Maria (segles XIII-XV),
autèntica joia del conjunt per les
seves dimensions catedralícies,
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Castelló d’Empúries.

és un dels exemples més interessants de
l’arquitectura gòtica de Catalunya
Del Palau dels Comtes, actualment
seu de l’Ajuntament, en destaca la sala
gòtica.
Ja sortint de la població per seguir
la nostra ruta cap al sud passarem per
davant de la residència Toribi Duran,
edifici eclèctic de grans dimensions, i
travessarem el riu Muga per darrera
vegada tot passant pel pont vell, un pont
medieval de 7 ulls desiguals que data del
segle XIII.
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fons patronat de turisme costa brava

Castelló d’Empúries, la capital medieval de l’Empordà
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Des de Castelló podem continuar per
la Via Verda del Camí Natural del riu
Muga pel seu marge esquerre 1 . Aquest
és el primer tram que es va construir
de la via verda, tot enllaçant el centre
històric de Castelló d’Empúries amb la
urbanització d’Empuriabrava. Per aquest
itinerari podràs contemplar de ben a prop
els marges fluvials i la llera de la Muga,
gaudint i observant la vida al riu i els seus
ecosistemes associats: les illes i els sorrals
on s’hi aturen les aus, els boscos de ribera
i la fauna que utilitza el curs fluvial com a
corredor a través del qual desplaçar-se.

a veure l’avifauna de ben a prop. Si seguim
aquella ruta, el camí ens portarà fins al
Cortalet 3 , centre d’informació de l’espai
protegit i d’on surten diversos itineraris de
gran interès per l’observació del paisatge,
la flora i la fauna. Aquest espai té una gran
importància internacional com a refugi de
moltes aus migratòries.

EMPURIABRAVA I ROSES. Des

del pont de fusta sobre el riu Muga,
podem seguir per la via verda fins a la
desembocadura o bé girar a l’esquerra i
travessar la urbanització Empuriabrava
per un dels únics carrers que travessa tot el
conjunt de manera transversal i que inclou
un carril bici. Aquesta singular urbanització
compta amb 24 km de canals interiors
navegables, que la converteixen en la
marina residencial més gran del món.
Un cop sortim d’aquesta urbanització,
seguim les senyalitzacions de l’itinerari
ciclista i, després de travessar el paratge
natural protegit de la Rubina, arribarem
fins a Roses, on l’itinerari ciclista discorre

2 PARC NATURAL DELS
AIGUAMOLLS. A mig trajecte, un pont

de fusta que travessa la Muga ens permet
accedir a l’interior del Parc Natural dels
Aiguamolls, avui en dia la segona zona
humida en importància de Catalunya.
Allà, junt a la depuradora
d’Empuriabrava, hi trobem
l’estany Europa, amb diferents
observatoris que ens conviden

arxiu del parc natural dels aiguamolls de l’empordà

Un cocktail de natura, història, lleure i aventura

Mirador Senillosa del Parc dels Aiguamolls de l’Empordà.

pel costat de la carretera. L’element més
destacat d’aquesta vila, originàriament
de pescadors i actualment turística, és la
seva ciutadella (segles IV aC-XIX), la qual
aplega vestigis de diferents ocupacions
dels darrers vint-i-cinc segles.
Val la pena ressenyar que passaràs
molt a prop de l’Skydive Empuriabrava,
un dels 3 centres de salts en paracaigudes
més importants del món quant a nombre
de salts. Recentment s’hi ha instal·lat un
túnel del vent. Pots atrevir-te i fer el teu
primer salt tàndem (paracaigudes biplaça).
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CASTELLÓ D’EMPÚRIES – SANT PERE PESCADOR

Continuem la ruta planera, amb algun
tram exclusiu per a bicicletes que,
junt amb el pont sobre el Rec Sirvent,
s’han construït per a la ruta Pirinexus.
Passat el rec retrobem camins agrícoles,
principalment asfaltats, fins arribar
a Sant Pere Pescador. A la sortida
del poble hi ha un carril per a
bicicletes al costat esquerre
del pont que creua el riu
Fluvià. Passat aquest, girarem
a l’esquerra per passar per sota
del mateix i seguir el riu aigües
amunt.

LA PLANA ECOLÒGICA. La plana

que estem travessant ha tingut al llarg del
temps un paper ecològic molt important.
L’aport de sediments dels rius Muga i
Fluvià, en arribar a la Mediterrània, han
anat tancant extensions d’aigua i donant
lloc a un mosaic de llacunes, meandres
i petites albuferes que a poc a poc han
perdut la seva salinitat: els aiguamolls.
Aquests aiguamolls han actuat com a

zones humides per a una gran quantitat
i varietat de fauna, i en concret per a aus
migratòries, que la fan servir de refugi.
Històricament, els aiguamolls s’han
dessecat per obtenir terres de conreu,
però la pressió turística recent amenaçà
greument l’existència de les últimes
llacunes, especialment amb
projectes com el d’Empuriabrava,
que volia créixer cap al sud.
Gràcies a la pressió social
s’aturaren aquests projectes i es
declarà la zona com a Parc Natural.
Si voleu veure els aiguamolls i les aus
que el visiten de ben a la vora, podeu
apropar-vos a la seu del Parc al Cortalet,
on hi ha un centre de visitants 1 .

ELS CONREUS D’ARRÒS I
POMERES. Un dels conreus més

comuns prop de les zones inundables
ha estat l’arròs, però bé que cap
a l’interior ja hi podem trobar
cultius de cereals, girasols o,
especialment en aquesta zona,

fons patronat de turisme costa brava

La plana ecològica, els aiguamolls i el cultiu de la poma

Desembocadura del riu Fluvià a Sant Pere Pescador.

pomeres. Aquestes últimes dominen el
paisatge abans d’arribar a Sant Pere i
també s’extenen a l’altre costat del riu
Fluvià.
2 SANT PERE PESCADOR. Vila
amb una forta empremta agrícola però
també amb un pes turístic molt important.
A la seva platja, on sovint hi bufa el
vent –tramuntana del nord i garbí del
sud oest–, cada any s’hi apleguen molts
practicants de surf de vela i s’hi celebra el
campionat del món.
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L’ARMENTERA – SANT MARTÍ D’EMPÚRIES

Recorregut per amples camins agrícoles
amb paviment de grava compactada. A
partir de Sant Martí d’Empúries, carril per
a vianants i ciclistes segregat del trànsit
amb paviment asfàltic.

L’ARMENTERA I CINCLAUS.

Un cop ens allunyem del riu Muga,
travessarem la població de l’Armentera
1 , dominada per la seva església
neoclàssica i per un molí molt ben
conservat. Entre mig de pomeres
travessarem un petit nucli, Cinclaus 2 ,
amb una capella que data del segle X.

De km. 63,8
a km. 73,3

Si avancem per la nostra ruta en
direcció sud, al cap d’un poc centenar de
metres, a la nostra dreta, trobarem uns
amplis i magnífics jaciments arqueològics
al descobert 5 . Cal cercar l’entrada als
jaciments vorejant la tanca del recinte
cap al sud i est. Aquest és l’únic lloc on
es concentren alhora una ciutat i una
factoria gregues, un poblat dels indigetes
i una ciutat romana. Es pot visitar tot el
recinte en aproximadament dues hores i
descobrir-hi com eren les seves cases, els
seus temples, mercats i botigues.
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Vista aèria dels jaciments arqueològics d’Empúries.
Al fons, l’Escala.

indret estratègic és on els grecs es fixaren
per acostar les seves naus i arribar a
terra. El magnífic port grec 4 que des
d’aquest mirador es pot contemplar, i
que és una de les obres d’enginyeria
més monumentals de l’antiguitat a
la península ibèrica, en dóna fe. Per
aquesta condició de punt d’entrada
dels grecs a la península, Empúries
va ser el lloc designat per rebre la
flama olímpica dels Jocs Olímpics de
Barcelona l’any 1992.

Petit nucli medieval que fou la primera
capital del comtat i que conserva
el traçat original dels seus carrers,
escuts i símbols nobiliaris que
encara figuren a les façanes de
pedra de moltes de les seves cases.
A la plaça de la vila, dominada per
l’església parroquial, podrem triar
entre els nombrosos restaurants

Tram 9

que, gràcies a la seva qualitat i a
l’espectacularitat de l’indret on se situen,
s’han guanyat una bona fama. Rere
l’església hi ha un dels millors miradors
de la Costa Brava altempordanesa. Des
d’aquí podrem albirar els cims dels
Pirineus, nevats en moltes èpoques
de l’any, tot el Golf de Roses i, al sud,
l’Escala i el Montgrí.

EL PORT GREC I ELS
JACIMENTS ARQUEOLÒGICS
D’EMPÚRIES. Precisament en aquest

SANT MARTÍ D’EMPÚRIES.

3

salvador coll. arxiu d’imatges ptcbg

Arribem a port; els vestigis grecs
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L’ESCALA – BELLCAIRE D’EMPORDÀ

La salaó de l’anxova que descansa sobre l’àrid calcari del Montgrí
i de la salaó del peix blau, des del segle
XVI fins a l’actualitat, i ens submergeix en
un temps, un patrimoni i
uns coneixements únics a
la costa catalana.
Des de l’oficina ens
podran donar informació
de la ruta de la tapa de
l’anxova, que a la vegada
ens ajudarà a descobrir la
població.
Si ens endinsem a la població i
arribem fins al port, amb un marcat
caràcter pesquer, trobarem el MARAM:
Centre d’interpretació del peix 2 . L’indret
se situa prop d’importants valors naturals
i històrics, així com geològics, botànics i
marins. Des d’aquí podreu optar a algunes
activitats de visita i descoberta d’aquests
espais.
Sortint de l’Escala la ruta segueix
principalment un rec de regadiu de la
plana, el rec de molí, fins a la població de
Bellcaire. Al costat d’aquest rec podrem
observar camps de cultius tradicionals

L’ESCALA. De forta tradició marinera,

l’Escala ha conservat al llarg dels segles
una indústria que li ha donat fama arreu
del món: la salaó d’anxoves. Passarem
davant del Museu de l’Anxova i de la Sal
1 , que a la vegada és l’oficina de turisme.
El museu mostra la història de la pesca

������

2

com l’arròs 3 . De fet, a l’oficina de
l’Escala tenen informació sobre una
ruta per descobrir els secrets del conreu
d’aquest cultiu.

BELLCAIRE. A Bellcaire podrem

visitar el Castell dels Comtes d’Empúries
4 , edificat a finals del segle XIII i situat
actualment al nucli de la població de
Bellcaire d’Empordà. Documentat l’any
1289, fou construït com a defensa en
motiu de les lluites i discòrdies entre el
comte d’Empúries Ponç V i el rei Jaume
II, que al seu torn feu construir els castells
veïns de Torroella i d’Albons.

josep renalias

La sortida d’aquest tram des de l’Escala
discorre al llarg de 2 km per carretera,
que a l’estiu pot ser molt
transitada. Cal tenir
especial cura sobretot en
superar  la rotonda de
sortida de la població. En
el tram posterior, el trànsit
ja es redueix molt. Un
cop deixem la carretera,
transitarem per camins
agrícoles de grava compactada, en relatiu
bon estat, que en la majoria del tram
discorren adjacents a un petit canal. A la
sortida de Bellcaire hem de creuar  una
carretera amb molt trànsit, així que cal que
ho fem pel semàfor de vianants.

El castell de Bellcaire.
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BELLCAIRE D’EMPORDÀ – TORROELLA DE MONTGRÍ

Tot envoltant el Montgrí fins a trobar el riu Ter
És un lloc estratègic. Mostra d’això
són els vestigis paleolítics d’algunes de les
seves coves (el cau del duc) o bé el Castell
del Montgrí, castell inacabat que corona
la muntanya central del Massís i que fou
construït entre 1294 i 1302 per Jaume II
com avantguarda dels seus dominis davant
del comtat d’Empúries. Des de dalt de
les seves torres s’albira una panoràmica
impressionant de la costa empordanesa.

fons ptcbg

Fins a Torroella la ruta discorre per
camins agrícoles amples i poc transitats
amb un ferm de grava compactada
en bon estat. Hi ha un tram asfaltat a
l’arribada a Ullà, on cal anar més en
compte amb el trànsit motoritzat. El pas
sobre el riu Ter cal fer-lo per la vorera
de la dreta; aquesta és molt ampla i està
pensada per la circulació de vianants i
ciclistes. A partir d’aquí seguim els camins
de la mota del Ter i després del Daró. Cal
anar en compte amb la pujada de la mota
a la carretera, atès que el trànsit en aquest
punt circula a molta velocitat . Un
cop hàgim creuat la carretera tornarem
a seguir pels camins agrícoles situats a
l’esquerra i que són de grava compactada.

2 ULLÀ I TORROELLA DE
MONTGRÍ. El primer poble que trobem

Plaça de la Vila de Torroella de Montgrí.

al seu vessant sud és Ullà, on hi destaca
l’església de Santa Maria. A la sortida
del poble, després de travessar conreus
de pomeres, arribarem al riu Ter que ens
conduirà fins a Torroella. Just a l’arribada,
abans de creuar el pont sobre el Ter i
continuar la nostra ruta, tenim dues
opcions més: girar a l’esquerra
i introduir-nos a la bella vila
de Torroella, o bé travessar la
carretera i seguir les indicacions
de color morat de la xarxa de

1 EL MONTGRÍ. El massís
calcari del Montgrí, que domina
tot aquest tram, és una estructura
geològica singular. Essent el límit
sud dels Pirineus geològics, es
troba a força quilòmetres de la
serralada i al mig de la plana.

cicloturisme del Baix Empordà que ens
portaran a la Gola del Ter (nom que rep
la desembocadura) i a L’Estartit. Per veure
en detall la descripció d’aquests itineraris
consulteu la pàgina següent (36).
3 GUALTA. Passats els riu Ter i
remuntant el Daró arribem a Gualta, on
destaquen el pont vell de cinc arcades
(segles XVI i XVII), l’església de Gualta
i, poc més enllà, el molí, una construcció
amb restes d’una part fortificada.

39

Tram 11

�����
��������

��
�
��

���

������������
����������

������������
�������

�����

41
����������
���

38 12

1
���

De km. 82,3
a km. 93,2

��

��

�

���

������������
��������������

N

����������
����������
���

����������

���

���������������
�����

���

M

A

SS

ÍS

D

EL

M

O

N

TG

RÍ

����

��������

����������

����
�������������

37

2
����

�������
����

���������
����������

��

��������
�����������

3
m

������

���������
����������

0
94

96

98

����
100

102

km

0

500

1000 m
���

Gualta

����

Torroella de Montgrí

Ullà

100

�������������
��������

38
39

TORROELLA DE MONTGRÍ – L’ESTARTIT – LES MEDES

1

TORROELLA DE MONTGRÍ.

A Torroella podem fer un itinerari bàsic
de descoberta per la trama antiga, fins a la
Plaça de la Vila, on cal destacar l’edifici de
l’ajuntament.
D’aquí, si enfilem cap a l’església,
passarem per davant del Palau Solterra
(segle XV), actual seu del Museu de la
Fotografia Contemporània (Nacional
i Internacional). Actualment acull al
voltant de 200 fotografies contemporànies
exposades d’artistes de diverses parts del
món.
L’església de Sant Genís, un dels
edificis més voluminosos de la vil·la, és
un temple d’estil sobri i eclèctic i dotat
d’una grandiositat insospitada, tant en
alçada com amplada de la nau. Des de fa
uns anys s’hi celebren diversos concerts,
especialment en el Festival Internacional
de Músiques de Torroella de
Montgrí.
Abans de marxar hem de
passar per Can Quintana (segle
XVI), actual seu del Museu de la

Mediterrània, de l’oficina de turisme i del
Centre d’Interpretació del Parc Natural
del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
El Museu ens descobreix l’espai humà
de la Mediterrània, partint del territori
del massís del Montgrí, la plana del Baix
Ter i les illes Medes, tot a través d’una
experiència participativa per a grans i
petits que convida a flairar les aromes de
la Mediterrània, escoltar els seus sons i
músiques, tocar la història i gaudir d’un
audiovisual panoràmic que ens apropa a la
realitat mediterrània d’avui. Ben segur que
després d’això ens hauran entrat ganes de
veure el mar. Anem-hi.
2 L’ESTARTIT – LES
MEDES, PER LA XARXA DE
CICLOTURISME DEL BAIX
EMPORDÀ. La xarxa de

cicloturisme del Baix Empordà
disposa de 250 km de camins amb
una senyalització especifica que
permet descobrir molts racons de
la comarca. Allà on ens trobem,

arxiu d’imatges ptcbg

Les Medes; la riquesa del fons marí

Vaixell amb fons de vidre de l’Estartit.

la xarxa ens portarà a la desembocadura
del Ter (la Gola del Ter) seguint al costat
del curs del riu. Després continuarem fins
a L’Estartit, on, pel final del seu passeig
marítim, podrem arribar a la Punta del
Molinet, sota els penya-segats del Massís
del Montgrí i davant de les Illes Medes.
Al port de L’Estartit hi trobarem el
centre de informació del parc natural i
una variada oferta d’activitats nàutiques
(visites a les Illes Medes amb vaixell de
fons de vidre que ens permeten veure
la riquesa d’aquest fons, submarinisme,
esnòrqueling, etc.).
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TORROELLA DE MONTGRÍ – PALS

Pedalant entremig de turons medievals

EL TURONS MEDIEVALS. A la

plana que travessem, anomenada del Baix
Ter, ens van sobresortint alguns relleus,
molts dels quals estant ocupats per petits
nuclis urbans amb construccions de
l’època medieval. La primera que trobem
és Fontanilles, on sobresurt l’església del
segle XII i el Castell 2 del segle XI.
Després hi trobem Fontclara, on destaca
l’església romànica de Sant Pau de
Fontclara 3 i Sant Julià de Boada amb la
seva església mossàrab 4 testificada per
un document del 934.

5 PALAU-SATOR. 1,3 km a l’oest
de Fontclara, tot seguint la xarxa de
cicloturisme, trobem Palau-Sator. El
seu nucli medieval d’estructura circular
conserva les restes de muralles i la torre
d’entrada al recinte. Al nucli també
podem visitar el museu rural.

carrers estrets i tortuosos, on destaca el
castell fortificat amb la seva Torre de
l’Homenatge i el Palau, les muralles i
l’església de Sant Esteve. Destaca també
el gran fossat que envolta la població,
excavat a la roca viva.

PALS. Més al sud, dominant més

La plaça del Castell de Peratallada.
6 PERATALLADA. Seguint
per la xarxa de cicloturisme en la
mateixa direcció, després de 2 km,
arribarem a Peratellada. Declarat
conjunt històric i artístic, conté moltes
mostres d’arquitectura medieval. La vila
conserva el seu antic aspecte feudal, amb
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De km. 93,2
a km. 102,2

àmpliament la plana baixempordanesa,
albirem Pals. Situat a escassament 3 km a
l’est de la ruta principal, Pals compta amb
un centre històric medieval 7 on destaca
la torre romànica construïda
entre els segles XI i XIII,
coneguda com la Torre
de les Hores.
Dins del barri gòtic
de la vila hi ha carrers
empedrats, arcades de
mig punt, façanes amb
finestres ogivals i balcons de
pedra. La muralla de la ciutat consta de
quatre torres quadrades del segle IV. Cal
destacar el mirador de Josep Pla. Hi ha
també un Museu d’Arqueologia.

arxiu d’imatges ptcbg

Sortint de Gualta seguirem al costat del Daró
Vell, per un camí agrícola amb paviment de
grava compactada, fins arribar a la carretera
GIV-6501 que seguirem a la dreta fins a
Fontanilles i després cap al sud fins a Sant
Feliu de Boada. Trajecte majoritàriament
asfaltat, amb poca intensitat de trànsit
motoritzat 1 . Passat Sant Feliu de Boada
deixarem l’asfalt i girarem a l’esquerra per
seguir un camí agrícola en molt bon estat
fins arribar a Torrent.
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PALS – PALAFRUGELL

De l’Empordà a l’Empordanet amb les Gavarres de teló de fons
A la sortida de Torrent hem de creuar la
Carretera GI-652 . La següent secció
d’1,5 km discorre per un camí ombrívol
encaixat en el terreny, sense paviment,
però en prou bon estat per pedalar.
Després seguirem per camins agrícoles
amb paviment de grava compactada fins
a l’entrada de Palafrugell. Cal creuar la
carretera C-31  i continuar per sobre la
vorera, on ràpidament trobarem un carril
bici que seguirem fins a un carrer asfaltat
amb pas restringit als vehicles motoritzats.
Si volem accedir al centre de la població,
a la primera rotonda girarem a l’esquerra
i no deixarem aquest carrer fins arribar al
Museu del Suro, que albirarem gràcies
a la torre modernista de Can Mario.
Des d’aquí girarem en direcció sud,
travessant tota la població fins al vial de
circumval·lació que limita la població pel
sud i que travessarem  per un semàfor
exclusiu per a ciclistes i vianants.

LES GAVARRES. Arribant a Torrent
1 , on destaca l’església (s. XIV), veurem

com la plana va quedant tancada
referència per arribar a l’antiga
per una àrea forestal muntanyosa.
fàbrica de Can Mario, on
És el Massís de les Gavarres, que
podrem visitar: el Museu
voltejarem pels seus límits E,
d’Escultura Contemporània
SE i SW i que ens acompanyarà
de la Fundació Vila Casas,
durant un recorregut d’uns 50
amb 220 escultures; el Museu
km fins a Girona.
del Suro, on hi descobrirem
Una de les característiques
els secrets de l’obtenció i la
principals d’aquest massís és la
manipulació d’aquesta matèria,
Calella de Palafrugell.
producció de suro que s’extreu dels
així com la varietat de productes
boscos d’alzines sureres que l’habiten.
en què es transforma; i el Centre
Aquest material ha estat, durant molt de
d’Interpretació del Dipòsit Modernista de
temps, motor del desenvolupament
Can Mario, dipòsit d’estil modernista on
econòmic de les viles que limiten el
podreu accedir fins a la seva terrassa, a 35
Massís. La primera mostra, i potser
metres d’alçada, i des d’on gaudireu d’una
una de les més ben documentades, la
panoràmica privilegiada de Palafrugell i
trobem a Palafrugell.
l’Empordanet.

PALAFRUGELL. El perfil
d’aquesta vila està marcat per dos
elements que en sobresurten: el
campanar inacabat de l’església
parroquial de Sant Martí 2 i la Torre
modernista de Can Mario 3 .
Aquesta última ens servirà de

defineix la terminació sud de la plana
empordanesa, fou encunyat per Josep Pla
(1897-1981), periodista, viatger i escriptor
molt prolífic nascut a Palafrugell, on
podrem visitar a la seva casa natal la
fundació que porta el seu nom 4 .
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PALAFRUGELL – PALAMÓS

Per la via verda fins a la platja més verge de la Costa Brava
consorci vies verdes de girona

l’esquerra 2 . Al cap d’uns 500 metres
s’obrirà al mig dels arbres una magnifica
platja verge. Per continuar cap a la Fosca
haurem de refer el corriol i seguir la pista
que ens queda al davant del pont.
En cas que optem per la branca de
la via verda que va a Palamós, aquesta
enllaça directament amb un carril bici 3
que ens porta fins a la zona portuària de
Palamós. Si volem, tenim la alternativa
d’arribar a Calella 4 , un poble turístic
que ha conservat en alguna de les seves
platges l’ambient pescador que tenia en els
seus orígens. Cal destacar-ne els camins de
ronda que uneixen totes les seves cales fins
al Golfet i als Jardins Botànics i Castell
de Cap Roig 5 . Des d’aquest punt
fins a la platja del Castell és un
espai protegit d’interès natural.

Via verda del Tren petit.

La via verda del Tren petit que, tot i
recordar el tren que portava aquest nom
i que unia Palamós amb Girona, discorre
per un traçat de nova construcció que
ressegueix majoritàriament la riera Aubí
fins a la seva desembocadura a la Platja
de Castell. Té diversos ramals, un dels
quals ens porta fins a Palamós. Un cop
trobem l’inici de la via només ens caldrà
seguir la senyalització i prendre la branca
que ens porta a Castell 1 . Un cop a
Castell, ens cal travessar el pont sobre la
riera Aubí i després prendre el corriol a

MONT-RAS. La vila de

Mont-ras se situa a l’inici de
la via verda, a la nostra dreta.
El seu element més significatiu,
i que albirarem des de molts

��
��

7 PLATJA DE CASTELL. Aquesta
és la platja més gran de la Costa Brava
que ha resistit els processos d’urbanització
lligats al turisme. Des d’aquí podrem
seguir cap el sud el camí de ronda fins a
La Fosca, on descobrirem el conjunt de
cases de pescadors de Cala s’Alguer
8 . I si anem cap a l’altre costat
(al nord) podrem visitar el
poblat ibèric de Castell 9 ,
un assentament dels indigets
que data del segle VI aC,
que abasta fins a l’època
romana i que va tenir el seu
màxim esplendor durant els
segles IV i III aC.

5
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llocs de la via, és l’església parroquial
de Sant Esteve (1599) 6 . Són també
característiques d’aquest territori les torres
de defensa, que sovint fortificaven masies
per l’afany de defensa contra els atacs dels
pirates que prenien terra a la costa propera
i aprofitaven per assaltar masies i nodrir-se
d’aprovisionaments.
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PALAMÓS – CALONGE I SANT ANTONI

Entre xarxes i arts de pesca: l’essència de la gamba

PALAMÓS. Vila de tradició pesquera,

el seu front marítim n’és ple, d’evidències:

les trenyines (vaixells
de pesca), les xarxes
a l’extrem sud de la
platja, les botigues de
complements d’arts de
pesca, la llotja del peix
al moll comercial i el
Museu de la Pesca al
seu costat.

SANT ANTONI DE
CALONGE I CALONGE.

La meitat sud de la badia per
on discorre la ruta és municipi
de Calonge-Sant Antoni. El
nucli costaner és Sant Antoni
3 , eminentment turístic. A
Calonge, a la Plaça Major, hi
Museu de la Pesca de Palamós.
trobarem el castell (segle VIII)
4 . Els jardins del castell i les
1 EL MUSEU DE LA PESCA I
muralles medievals estan oberts i mereixen
L’ESPAI DEL PEIX. Hi passarem al
una visita.
davant. Situat al port de Palamós, just
5 ELS CAMINS DE RONDA.
abans d’arribar a la platja de la badia.
Al Museu de la Pesca sabrem que es
Caminar per un d’aquests camins permet
pesca, on i des d’on es pesca, i
assaborir l’essència, la bellesa i l’energia
qui és qui al món de pesquer.
de la Costa Brava. Des de Sant Antoni
Al costat trobarem l’Espai
podem optar per anar caminant fins a Sant
del Peix, on ens endinsarem
Feliu (de 5 a 6 hores), i us ben asseguro que
en la gastronomia i els aspectes
descobrireu uns racons encantadors que
culinaris dels productes marins.
mai no oblidareu. Només us cal seguir les
També ens podem acollir al seguit
senyals del GR. Per les bicicletes contacteu
d’activitats que s’hi organitzen, com per
amb el Tinglado de Sant Feliu de Guíxols,
exemple sortir a navegar amb un antic
on acaba el camí. Disposen d’espai per
vaixell de vela llatina.
guardar les bicis i gestionen serveis.
arxiu d’imatges ptcbg

Des de la Fosca, ens dirigirem per la costa
cap a Palamós fins a enllaçar amb un
carril bici de nova construcció. Seguirem
cap a l’esquerra i, al final del carril bici,
haurem de seguir el vial compartit amb
vehicles més proper al mar fins a arribar
a la platja de Palamós. A l’extrem sud de
la platja entrarem al pàrking que hi ha
entre la mateixa platja i el passeig de mar
1 . Quan puguem, pujarem al passeig per
alguna de les rampes i el seguirem fins al
final. Al final de la badia, on s’acaba el
carril bici 2 i abans d’una antiga torre de
guaita, agafarem el carrer que puja fins a la
carretera C-31. Tot i que questa carretera té
una densitat de trànsit que a l’estiu és
molt elevada, també compta amb
un voral  que ens protegirà
del trànsit motoritzat. Recordeu
que us heu de posar l’armilla
fluorescent per circular per
carretera.
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PLATJA D’ARO – SANT FELIU DE GUÍXOLS

La Costa Brava als vostres peus
Pol. Aquí podem seguir
un petit tros del camí
de ronda de S’Agaró,
amb pocs graons al
primer tram, i a banda
de la riquesa natural
pròpia d’un espai
litoral, també podrem
contemplar bons
exemples d’arquitectura
noucentista 3 al costat
de mar.

al costat d’un monestir
benedictí 5 famós
per la seva porta
ferrada del segle X,
ha crescut gràcies al
desenvolupament de la
indústria surera i tapera.
El Monestir de la
Porta Ferrada, iniciat
l’any 968, acull el
Monestir de la Porta Ferrada.
Museu d’Història
de la Ciutat i l’Espai Carmen Thyssen,
on trobarem exposicions temporals
4 LA COSTA BRAVA. El tram que
provinents de la seva col·lecció. La ciutat
ens uneix amb Sant Feliu, des de S’Agaró,
té altres espais d’exposició, com el Museu
tant si el fem a peu com en bicicleta, ens
de les Plaques de Cava 6 , el Museu del
oferirà, a vista d’ocell, unes magnifiques
Salvament 7 i el Tinglado del Port 8 .
vistes de la Costa Brava en sentit estricte;
Finalment cal remarcar el passeig
la d’una costa molt retallada, amb penyade mar, reflex del progrés econòmic de
segats granítics de color rosat poblats per
la indústria surotapera, presidit per les
pins verds que es fonen amb el blau intens
nombroses residències senyorials d’estil
del mar.
modernista i l’ermita de Sant Telm, situada
sobre els penya-segats meridionals i que,
SANT FELIU DE GUÍXOLS.
es diu, va inspirar Ferran Agulló a utilitzar
Nascuda d’una petita vila de pescadors,
per primer cop el terme Costa Brava.

PLATJA D’ARO. Abans d’arribar al

nucli urbà passarem pel costat de la vila
romana 1 del Pla de Palol (segles I aC
- IV dC). La travessa de Platja d’Aro ens
oferirà una àmplia oferta comercial i, just
quan tornem a arribar a mar, podrem
veure a la nostra esquerra un bon exemple
de dunes litorals 2 a la platja de Sant

Tram 16

xevi güell. arxiu d’imatges ptcbg

Cal seguir per la carretera principal C-253
fins arribar a la sortida de Platja d’Aro.
Un cop veiem la pujada al final del poble,
hem d’aprofitar una rotonda per passar
 a circular per la vorera de l’esquerra.
La pujada se’ns farà més còmode i segura,
atès que la carretera no té voral i fa una
pujada considerable. Un cop a la rotonda
dels vents, baixarem pel primer carrer
a l’esquerra directe fins a la platja. Allà
seguirem cap a la dreta pel carrer del
front de mar, que enllaça amb la carretera
que ens portarà al port de Sant Feliu de
Guíxols, havent fet un tram de pujada un
xic exigent. Tot asfaltat i compartit amb
vehicles.
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SANT FELIU DE GUÍXOLS – CASTELL D’ARO

Les vies verdes de Girona
espais marins més rics en biodiversitat
de la Costa Brava. D’aquí ve la gran
oferta en activitats nàutiques i sobretot
subaquàtiques.
Esment a part cal fer al caiac,
considerat per alguns dels seus practicants
com el cicloturisme del litoral, atès
que permet recorre sense motor i amb
l’energia del propi cos, i per tant amb
poques interferències amb el medi,
llargues distàncies del litoral.

xevi güell. arxiu d’imatges ptcbg

Iniciarem aquest tram des del Tinglado
del Port, quilòmetre 0 de les vies verdes
de Girona. Des d’aquí i fins a Olot,
al llarg de 100 km, seguirem aquesta
infraestructura. No té pèrdua. Només cal
seguir la senyalització constant de les vies
verdes. El ferm és en la seva majoria de
sauló compactat, tot i que en les travesses
urbanes també s’hi intercalen tram
asfaltats.
1 EL TINGLADO DEL
PORT. Aquest espai acull un centre

El castell de Benedormiens.

d’interpretació amb elements ferroviaris,
una locomotora i dos vagons. A l’espai
s’hi explica la transformació de via fèrria a
via verda, l’arribada al port i quins són els
beneficis de les vies verdes. També podem
trobar-hi informació sobre els secrets de
les vies verdes, un projecte d’interpretació
del territori que ens ajudarà a conèixer i a
interpretar el patrimoni històric i natural
de les vies verdes i el seu entorn immediat.
Aquí podrem adquirir guies editades en
paper i també podrem saber més sobre

CASTELL D’ARO. El nucli antic

l’aplicatiu per telèfons mòbils (e-rutes
de Girona) amb informació audiovisual
georeferenciada.
Al centre també ens explicaran
tota l’oferta d’activitats nàutiques i
marítimes (caiac, esnòrqueling,
submarinisme, vela, etc.) que
podem fer en aquest litoral i, des
d’aquí mateix, podrem contractar
o reservar aquestes activitats. Cal
tenir en compte que el litoral que va
des de Sant Feliu cap al sud és un dels

���

2

de Castell d’Aro, situat sobre un turó
a la dreta de la nostra ruta, s’originà al
voltant del Castell de Benedormiens
(segle XI). Tot el poble, amb els seu
carrer medieval, fou declarat conjunt
històric artístic el 1971. El Castell és
una fortalesa militar per protegir la
Vall d’Aro dels atacs militars. Prop del
castell podem trobar el Museu de la Nina,
amb una col·lecció fixa de més de 800
peces que van des del segle XIX fins avui
i que són procedents de diferents països.
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Toquem les Gavarres, palpem el suro
Aquest tram que uneix les poblacions
de Santa Cristina d’Aro i Llagostera
és el que més s’endinsa en el paisatge
gavarrenc. Aquí podrem veure, al costat
de la via, els boscos d’alzina surera amb
alguns dels arbres pelats a la part inferior
de la seva soca, precisament per aprofitar
el suro.
També podrem observar a les
trinxeres excavades pel tren la geologia
bàsica del massís, constituït principalment
per granit. Precisament aquest material
dóna unes morfologies característiques
que són força visibles abans d’arribar a
la Font Picant, a l’esquerra de la nostra
ruta. Recorden al famós pa de sucre de
Rio de Janeiro, al Brasil, però amb unes
dimensions molt més modestes. Podem
trobar senyals interpretatius dels secrets
de les vies verdes que ens ho expliquen.

SANTA CRISTINA D’ARO. Des

de davant de l’estació, on hi ha l’oficina
de turisme, podem veure l’església
parroquial 1 iniciada el segle XI i

����������������

Picant ens podrem desviar a la dreta cap
a Romanyà, per un recorregut de 6 km i
200 metres de desnivell. Compte, és una
carretera transitada .
Situat al cor de les Gavarres, és un
nucli medieval amb masies i cases pairals
ben conservades. L’església de Sant Martí
4 és una construcció preromànica de
creu grega que data del segle X. Però el
tresor de Romanyà se situa a
poc menys d’1 km del nucli,
en direcció a Calonge. Es
tracta del Dolmen de la Cova
d’en Daina 5 , un sepulcre
megalític construït vers
el 2700-2200 aC, format
per una cambra funerària
rectangular coberta
amb lloses de granit i
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L’església parroquial de Sant Feliu.
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té una vista privilegiada sobre la depressió
de la Selva. El turó està coronat per
l’església parroquial de Sant Feliu 6 (segle
IX). El poble es formà al voltant del castell
feudal del segle XII, dins del recinte
emmurallat del qual encara es poden
veure dues torres i part de la muralla,
al costat de l’església. Precisament, és
des de la plaça situada al seu davant des
d’on es pot observar tota la plana de la
Selva i els relleus que l’envolten. Com
les poblacions situades a peu de
les Gavarres, l’esplendor de la
indústria surotapera a partir del
segle XVIII va deixar alguns
edificis modernistes que
destaquen a la vila. El casino
de la Plaça de la Vila 7 n’és
un bon exemple.

ROMANYÀ. Des de l’estació de Font

0

N

LLAGOSTERA. Situada dalt d’un turó,

��

De km. 145
������
a �km.
157,3
�

3

protegida per un cromlec d’11 metres de
diàmetre.

��

Tram 18

acabada el XVIII, i un metres més
endavant podem visitar la Casa Màgica
2 , un petit museu de la il·lusió i la
curiositat.
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SANTA CRISTINA D’ARO – LLAGOSTERA
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LLAGOSTERA – CASSÀ DE LA SELVA – LLAMBILLES

Una depressió emmosaiada
La zona planera que travessarem
des de Llagostera fins a Girona és
la depressió tectònica de la Selva.
Un territori enfonsat a favor de
falles normals, responsables de
l’existència d’aigües calentes en
diferents punts de la zona (Caldes
de Malavella). Aquesta depressió
s’omplí de sediments provinents
dels relleus limítrofes que donaren
així una morfologia plana al
centre de la depressió. Abans
d’arribar a Cassà de la Selva
trobareu un plafó interpretatiu que
us ajudarà a identificar els relleus
Can Nadal (Ajuntament de Cassà de la Selva).
visibles.
Aquesta plana fèrtil constitueix un
passarà al arribar a Cassà on l’església de
excel·lent paisatge en mosaic, combinant
Sant Martí domina la visió de la vila.
retalls de boscos d’alzines i pins, amb
camps de conreu de cereals, blat de moro
CASSÀ DE LA SELVA. És també
i amb arbres fruiters, especialment entre
una de les viles que ha viscut molts anys
Cassà i Llambilles.
de la industria surotapera aprofitant
Així que sortim de Llagostera, si
l’abundància i la qualitat del suro de
girem la vista enrere veurem la silueta
les Gavarres. Si ens endinsem a la
de l’església de Sant Feliu. El mateix ens
vila podrem veure-hi construccions

modernistes destacables associades
a l’època esplendorosa d’aquesta
indústria.

xevi güell. arxiu d’imatges ptcbg

1 PARC ART. El Parc Art
exposa a l’aire lliure 150 escultures
contemporànies d’artistes de
renom nacional i internacional
que es troben sembrades, aquí i
allà, dins un jardí de més d’una
hectàrea. A més, com un fet
excepcional, els
escultors han
pogut escollir
la ubicació
i instal·lació
de la seva obra que,
d’aquesta manera,
estableix un diàleg
molt suggerent amb el
seu entorn.

variada de les comarques gironines, amb
la Costa Brava, els diferents relleus dels

xevi güell

associació girona globus

Pirineus, Montgrí, Gavarres, Rocacorba
i altres singularitats com les morfologies
volcàniques a la Garrotxa o l’estany de
Banyoles, fan que els vols en globus
tinguin un atractiu especial en aquest
territori. Al portal www.gironaglobus.com
trobareu una àmplia oferta amb diferents
punts de sortida, un d’ells se situa a peu
del recorregut a Cassà de la Selva.

VOLS EN GLOBUS. L’orografia

L’ermita de Sant Cristòfol.

de Sant Cristòfol 2 i que podeu seguir des
de Cassà o des de Llambilles us endinsarà
pels paisatges de suro de les Gavarres. ���������

LLAMBILLES I L’ERMITA DE
SANT CRISTÒFOL. La ruta dels

secrets de les vies verdes que va a l’ermita

Imatge d’un vol en globus pel Gironès.
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QUART – GIRONA

consorci vies verdes de girona

xevi güell. consorci vies verdes de girona

Els terrissaires i la ciutat immortal

Museu de la Terrissa de Quart.

Pont sobre l’Onyar a la Via Verda del Carrilet.

El rebliment de la depressió ha donat
nombroses terreres d’argila treballada
amb mestratge per l’elaboració de
ceràmiques diverses des de fa més
de 700 anys. La vila de Quart n’és
el nucli principal i, a peu de via
verda, hi podrem trobar el museu
de la terrissa.

EL MUSEU DE LA TERRISSA.

1

Situat a l’antiga bòbila de Santa Margarida
o de Can Ginesta, rajoleria de Quart,
el visitant pot conèixer els espais del
rajoler, el perquè de la ceràmica, el
seu procés d’elaboració i quines són
les peces tradicionals, especialment
les peces de terrissa negra.

seva resistència a las tropes napoleòniques
durant l’anomenada Guerra del Francès
del 1809.
La seva història és, però, molt més
complexa i es llegeix en les seves pedres,
en els seus monuments i jardins, en el seu
urbanisme i també en el folklore, des de la
Gerunda romana fins a la Girona del segle
XXI. El barri vell és el nucli primitiu en
el qual s’hi conserva un dels calls jueus
més importants de Catalunya, la Catedral,

Cases de l’Onyar amb Sant Feliu i la Catedral al fons.

GERUNDA, LA CIUTAT
IMMORTAL. Arribem a la capital,

Girona, la ciutat més important de tota la
ruta, per un dels quatre rius que la banyen,
l’Onyar.
L’skyline de la ciutat està dominat per
la Catedral i l’església de Sant Feliu, i el
sobrenom d’immortal el rebé gràcies a la

una de les obres gòtiques més sorprenents
d’Europa, i la ciutat medieval, on els noms
dels carrers recorden la situació dels antics
oficis i gremis de la ciutat.
A part, Girona s’envolta d’un entorn
natural a tocar de la vida urbana. La
Vall de Sant Daniel, la Devesa plena de
plàtans, i la riba del Ter són alguns dels
paratges que el ciutadà o el visitant pot
trobar per escapar-se de la ciutat, passejarhi i gaudir de la natura.
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antic de Girona està rodejat
per grans zones emmurallades
que es poden recórrer pel
Passeig Arqueològic. La
passejada pel camí de ronda
de les velles muralles carolíngies (segle
IX) i baixmedievals (segles XIV-XV) que
tanquen el centre històric per l’est ens obre
un mirador privilegiat de la ciutat.

Encara que l’església fou inicialment
concebut com a temple de tres naus, l’any
1417 es va prendre l’arriscada decisió de
continuar-la amb una sola nau, enfrontantse a l’atreviment constructiu que
representava per a l’època. El resultat va
ser una sola nau que, amb els seus gairebé

l’estructura dels banys musulmans,
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amb elements romànics és
l’església més antiga de Girona
(segle IV). Al costat de l’altar
major hi ha vuit sarcòfags
romans encastats a la paret.
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Girona, una trama urbana mil·lenària

Pont de Sant Feliu amb l’església de Sant Feliu i la Catedral al fons.
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SALT – BESCANÓ – BONMATÍ

SALT. Municipi molt vinculat

amb el Ter, primer per la pagesia
que ha conreat i conrea les seves ribes
i després per l’arribada de la indústria
tèxtil, a mitjans del segle XVIII, lligada
a l’aprofitament de la força de l’aigua
de la sèquia Monar. Aquestes i altres
vinculacions amb el riu les podreu veure

arxiu d’imatges ptcbg

Durant els propers 20 km pedalarem molt
a prop del riu Ter i, tot i que només el
veurem de tant en tant, sempre notarem
la seva presència. Tan bon punt sortim
de Girona travessem La Devesa, el parc
urbà més gran dels països catalans, amb
una plantació de més de 2.500 plàtans
d’uns 150 anys d’antiguitat. Les
plantacions de plàtans que
continuen més endavant a la
població de Salt, amb una
extensió molt superior,
estan interrompudes per
una zona d’hortes molt
emblemàtica, lligada a les
ciutats de Girona i Salt.

consorci vies verdes de girona

El Ter: un riu que dóna vida

Embarcador del Ter a Salt.

Les Deveses de Salt.

al Museu de l’Aigua de Salt 1 ,
ubicat a l’antiga fàbrica tèxtil de
la Coma-Cros, avui transformada
en factoria cultural (carrer Sant
Antoni, 1).
Un cop travessem les hortes de Salt,
i al costat de les deveses, podem desviarnos fins al pla dels Socs 2 , una àmplia
clariana que havia estat una antiga illa
del Ter i que actualment està en un molt
bon estat de conservació. Ens creuarem
amb diferents basses que són refugi

de nombroses aus i de mamífers tan
emblemàtics com la recuperada llúdriga.

BESCANÓ. El tram d’aquest terme

es caracteritza per les magnífiques
centrals hidroelèctriques modernistes
associades a l’aprofitament energètic del
riu i dels canals laterals. Una de les més
destacades porta el nom de la població de
Bescanó i es troba a la sortida d’aquesta,
a l’esquerra de la via verda 3 . Destaca
per les figures monstruoses del canal de

xevi güell. consorci vies verdes de girona

sortida i per la seva maquinària
original, que encara avui està en
funcionament. Més endavant, a
la dreta de la nostra ruta, trobarem
la de Vilanna 4 . Entre mig
d’ambdues, cal destacar el pou de glaç
5 , una construcció cilíndrica en pedra,
parcialment enfonsada al subsòl, que
servia per conservar el gel que a l’hivern
es feia en una bassa propera.

BONMATÍ. A l’altre costat

del riu, al final d’aquest tram,
hi ha la població de Bonmatí.
Fer-hi una passejada permet
conèixer una de les colònies que
van aprofitar l’aigua del Ter pel
funcionament d’una indústria tèxtil. Cal
destacar-ne el mas Bonmatí 6 , d’estil
neogòtic, amb una torre octogonal que fou
la residència de l’impulsor de la colònia.
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ANGLÈS – AMER

El riu que s’amaga i les viles medievals
Continuem per via verda fins el Pasteral
per on travessem el riu Ter. Cal anar amb
compte amb la cruïlla de la carretera
abans d’arribar a Anglès . Tot just hem
entrat a la comarca de la Selva. Passat
el Ter, el traçat ferroviari es va aprofitar
per fer la carretera i la via verda discorre
per una alternativa amb pendents molt
pronunciades . Una altra alternativa
perfectament senyalitzada passa pel
voral de la carretera i va fins al
cementiri d’Amer abans de
tornar a la via verda.

nom al nucli de població que acabem de
passar.

dalt del turó conserva vestigis clars de
la vila medieval emmurallada, tot al
voltant de la plaça de la vila, antiga plaça
d’armes del castell. D’aquest barri vell cal
destacar-ne les Cases Modernistes,
obra de Rafael Masó 2 , de
qui hem pogut visitar la casa
museu a Girona.

EL TER, UN RIU QUE
S’AMAGA. Passada la

3 EL PONT SEC
DE SANT JULIÀ DE
RAMIS. Aquest pont

Cellera de Ter, veurem
com la plana es va tancant
fins a quedar envoltada de
muntanyes que no ens deixen
endevinar per on pot continuar el
Ter. En arribar al Pasteral descobrim
que el riu surt darrera una muntanya
escarpada, encaixonat entre relleus
abruptes; és el pas del Ter alt 1 , que dóna

romànic, ubicat al pas
d’una antiga via romana,
resta actualment entre
mig de camps de conreu,
molt probablement degut als
desplaçaments del riu. Hi podem accedir
sortint d’Anglès a la dreta i seguint la
carretera cap a Sant Julià.

xevi güell. consorci vies verdes de girona

LES VILES MEDIEVALS:
ANGLÈS. La part de la vila situada

AMER. Nucli creat al segle X, al voltant
xevi güell. consorci vies verdes de girona

d’un monestir benedictí (949) i de l’antic
camí ral de Girona a Olot. Del Monestir
en queda l’església i les dependències
abacials que acullen el museu etnològic,
amb més de 2.500 peces que mostren
l’evolució tecnològica de les eines i les
feines del camp. La resta, especialment

el claustre, fou destruït pels terratrèmols
del 1427.
Un dels elements més destacables
de la vila és la plaça Porxada 4 . Una de
les places porxades més grans i elegants
de Catalunya que té la particularitat
d’estar feta amb llambordes de diferents
municipis de Catalunya.
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Plaça Porxada d’Amer.
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LES PLANES D’HOSTOLES – SANT FELIU DE PALLEROLS

més durs de les vies verdes. Estem entrant
a la comarca de la Garrotxa.

UN TÚNEL ENTRE BOSCOS.

consorci vies verdes de girona

La via segueix la Vall del Brugent, fins
al Coll d’en Bas, principalment pel seu
marge dret (esquerre en el sentit de la
nostra marxa). Passem per l’obaga, dins
una massa densa i extensa de boscos
de roures, alzines i pi roig. Tindrem la
sensació de passar per un túnel dins el
bosc, especialment en aquells trams on
les trinxeres ferroviàries arriben a una
alçada considerable.

xevi güell. consorci vies verdes de girona

Un túnel de boscos, amb volcans amagats

Antiga estació de Sant Feliu de Pallerols. Ruta del Carrilet.

Aquest efecte és degut a la falla d’Amer,
la qual segueix la mateixa direcció que la
vall i que va enfonsar més de 1.000 metres
el marge dret, situat al NE, respecte
l’esquerra, situat al SW. Aquesta falla és
també la responsable dels volcans de la
zona; de fet, si us hi fixeu bé, 1 km abans
d’arribar a Sant Feliu de Pallerols 1
veureu nombrosos fragments de roques
molt fosques als costats i al mig del camí.
Són roques volcàniques que provenen de

LA FALLA D’AMER I L’ORIGEN
DELS VOLCANS AMAGATS. Per

Ruta del Carrilet. Tram Amer-Les Planes.

Aquest tram cal agafar-se’l amb calma.
Malgrat anar per via verda, a Amer
s’incrementa lleugerament el pendent
fins al Coll d’en Bas. Fins a les Planes
d’Hostoles (10 km) té llargues rectes que
amb el pendent de pujada esdevenen
inacabables i fan d’aquest un dels trams

l’erupció del volcà de Sant Marc,
situat just a l’altre costat del riu
Brugent, riu que des de Sant
Feliu fins a Les Planes discorre
per sobre de les colades de
lava que expulsaren aquests i
altres volcans i que fluïren cap a
les parts més deprimides de la vall:
el fons del riu. Si voleu visitar aquests
volcans o rebre’n més informació, entreu
al centre de visitants del Parc Natural de
la Zona Volcànica de la Garrotxa, ubicat
a l’antiga estació 2 de Sant Feliu de
Pallerols.

entre les Planes d’Hostoles i Sant Feliu de
Pallerols passarem al marge esquerra, al
solei, des d’on podrem observar la seva
dissimetria. El marge dret, coronat per la
cinglera del far ben visible a la sortida de
les Planes d’Hostoles, és més alt i escarpat
que el marge esquerre, que és més baix
i discontinu i de relleus menys marcats.

IX i tingué una especial importància en la
revolta remença. Als Gorgs hi destaquen
les formacions de tosca o travertí, roca
formada per la precipitació de carbonat
càlcic sobre la vegetació, talment com si
les plantes quedessin petrificades 4 . És
especialment recomanable a l’estiu, on a
més ens hi podrem banyar.

EL CASTELL D’HOSTOLES
I ELS GORGS DEL MOLÍ
DELS MURRIS. Poc després

de les Planes d’Hostoles, una de les
rutes dels secrets de les vies verdes
ens acompanya a aquests dos
espais. El Castell 3 , que veurem des
de la sortida de les Planes, és del segle
m
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LA VALL D’EN BAS – LES PRESES – OLOT

LA GÈNESI DE LA PLANA.
EL PARC DE PEDRA TOSCA.

600

arxiu d’imatges ptcbg

Un cop arribem al Coll d’en Bas, punt més
alt de la ruta del carrilet, tindrem davant
nostre la Vall d’en Bas. Una vall amplia
de fons pla, envoltada de relleus molt
escarpats, dominats pel Puigsacalm al NW
i els cingles de Falgars al SW. Fins a Olot
els nuclis més importants que travessarem
són Sant Esteve d’en Bas i les Preses.

oscar vall. fons cvvgi

La plana fèrtil, bressol dels remences

Ruta del Carrilet a Sant Esteve d’en Bas.

Ruta del Carrilet entre les Preses i Olot.

Diverses colades volcàniques han barrat
la vall en el seu punt de desaigua creant
un represament al riu Fluvià. D’aquí,
probablement, ve el nom de la població
de les Preses. D’aquesta manera la vall
quedà inundada i s’anà omplint de
sediments fins que, barrejats amb els
volcànics, donaren un terreny que amb el
temps ha esdevingut molt fèrtil, però que
en els seus inicis era molt dur de treballar.
Es tractava d’un terreny pantanós on a
més, en alguns llocs, calia anar apartant
els nombrosos fragments de roca de grans
dimensions expulsats pel vulcanisme.

Podeu visitar el Parc de Pedra Tosca 1 , a
peu de via verda on encara trobareu les
artigues, petits tram de terreny cultivable,
limitats per parets fetes amb les roques
volcàniques que anaren destriant del
terreny.

abandonar el mas. Normalment el pagès
no podia pagar i això l’obligava a viure una
existència lamentable, esclau de la terra.
Davant d’aquests fets nasqué a la Vall
d’en Bas el primer síndic agrícola de
tota Europa, que liderat per Francesc de
Verntallat el segle XV es revoltà contra
la noblesa per aconseguir un tracte just.
S’aconseguí el 1486 amb la Sentència
Arbitral de Guadalupe, la qual abolia les
servituds.

recorregut pels secrets de les vies verdes
ens porta a conèixer alguns pobles de la
vall, on trobareu vestigis de la història
remença i des d’on podreu contemplar la

bellesa dels relleu que l’envolten.
Els Hostalets 2 , declarat conjunt
historicoartístic, on destaca la imatge
pintoresca de les cases rústiques del carrer

ELS REMENCES. A la Catalunya

feudal es conegué com remences (o
pagesos de remença) els pagesos sotmesos
a diverses servituds de la noblesa i als seus
mals usos, entre els que hi havia el dret
de remença. Aquest obligava el pagès a
entregar una substanciosa quantitat si volia
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ELS POBLES DE LA VALL. ELS
HOSTALETS I EL MALLOL. Un

Teixeda, amb les seves balconades de fusta
plenes de geranis.
El Mallol 3 , situat en un pujol
estratègic, fou antiga residència dels
vescomtes d’en Bas i el
seu centre administratiu.
Conserva restes del
Fonts de Sant Roc
Castell i d’alguns
km edificis significats.
237

������
�

��

��������

�

���

������

�������� ���

�
�����
�����
�����

���

���

�������������

����������

������������

������

������
�

�
�����

���

���

�����������

����������

���

���������

���

�

��

�����������
�����������

���

41
66

���

������������
���������

����������

��������������������
�������������������
���
���

����������

33

1

��������

����������

���
�����

����������
���

�������������

���

���
���

���

N

13 39 38

���

��������

������������

����������

���

���

���

����������

���

���

�������

���

Tram 24

De km. 221,1
��� a km. 237,7

����������

���

����
��������

��������

1000 m

500

0

�������

���

65
35
���

����

16

64

14
40

36

68
69

OLOT

La ciutat dels volcans

EL VULCANISME. La ciutat se

situa dins el Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa que acull el
paisatge volcànic més important de tota
la península ibèrica. Aquest vulcanisme
està lligat al sistema de fracturació del
neògeno-quaternari que afecta a tota la
zona de la nostra ruta. Geològicament
parlant és un mecanisme molt recent
i que per tant ha condicionat l’actual

Vista aèria del volcà de Santa Margarida.

distribució orogràfica i paisatgística. Per
exemple, les depressions de l’Empordà
i la Selva, que hem travessat a la nostra
ruta, són creades per aquest sistema
de falles. La falla d’Amer, la més
recent del sistema, i que a banda de
donar lloc a la majoria de volcans de

xevi güell. fons ccvvgi

és un bosc de faigs excepcional perquè
creix en un terreny planer i s’assenta
damunt d’una colada de lava i del volcà
Croscat, d’on prové la colada de la fageda
i on gràcies a un tall a les seves graderes
podrem observar la seva estructura
interna. A Can Passavent 3 , el centre
d’interpretació situat al mateix indret, hi
trobarem informació més detallada.

la regió, ha causat moviments sísmics
amb efectes a escala humana com els
terratrèmols del 1427 i 1428, que han
deixat empremta sobre el patrimoni
històric a Amer, Olot, Sant Joan de les
Abadesses o les poblacions de la Vall
del Tec. De fet, aquesta última vall, que

xevi güell. fons ccvvgi

història transcorre estretament lligada al
seu medi físic, als moviments sísmics i a
les condicions d’una terra volcànica que
ha esta escenari de les guerres remences
del segle XV i font d’inspiració per als
artistes paisatgistes de l’Escola d’Olot.
L’arquitectura modernista i els passejos
arbrats són els elements de la ciutat que
més captiven per la seva bellesa, tot i que
també hi trobem altres estils arquitectònics
en construccions com el Claustre del
Carme (segle XVII) o l’església de Sant
Esteve (segle XVIII).

santi puig

OLOT. Capital de la Garrotxa. La seva

Les Fonts de Sant Roc. Olot.

El Casal dels Volcans.

creuarem amb la nostra ruta, deu la seva
orientació i morfologia actual a una falla
d’aquest sistema.
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EL CASAL DELS VOLCANS

(carretera Santa Coloma, 47 ). Ubicat a
la Torre Castany, edifici modernista dins
el Parc Nou, acull el Centre d’Informació
del Parc Natural i el Museu dels Volcans
1 , on s’hi presenta de forma clara i
didàctica la situació sísmica i volcànica de
la Garrotxa. No us perdeu el simulador de
terratrèmols!

3
2

EL CROSCAT I LA FAGEDA
D’EN JORDÀ. La ruta dels secrets

de les vies verdes, Fagedes entre volcans,
ens permet recórrer els elements de més
interès del parc. La Fageda d’en Jordà 2
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OLOT I LES TRES COLADES

L’art dels paisatges: l’Escola pictòrica
MUSEUS DE LA CIUTAT:
arxiu d’imatges ptcbg

3 Museu Comarcal (carrer
Hospici, 8)
4 Casa-Museu Can Trincheria
(carrer Sant Esteve, 29 )
5 Museu dels Sants (carrer
Joaquim Vayreda, 9)
Prismes de Basalt. Les tres colades. Sant Joan les Fonts.

La combinació de les formes volcàniques
i una climatologia humida i temperada
ha propiciat l’existència d’una abundant
i variada vegetació, especialment dels
policromàtics boscos de caducifolis, que ha
servit d’inspiració artística tant als pintors
de l’anomenada Escola Paisatgística d’Olot
com a poetes. Un dels indrets de la ciutat
que ha estat font d’inspiració és la zona
plàcida i tranquil·la d’aiguamoixos de la
Moixina 1 . Per visitar aquests indrets
podeu seguir la ruta dels Secrets de les
Vies Verdes L’Art dels paisatges que s’inicia
a les Fonts de Sant Roc 2 , just a la vostra
arribada a Olot.

7

N

EL MONTSACOPA I LES
TRES COLADES. Abans de

seguir amb la nostra ruta cap al
nord, i prenent la desviació de
la via verda que va a la Vall de
Bianya, podem fer una petita visita
al Montsacopa 6 , un volcà urbà
des del cim del qual es pot gaudir
d’una bona panoràmica de la
ciutat.
Si anem una mica més enllà,
seguint la via verda cap a la Vall
de Bianya, al final trobarem l’inici
de la ruta de Les tres colades (dins
dels Secrets de les Vies Verdes) 7
que ens apropa a unes interessants
cingleres de columnes basàltiques.
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OLOT – SANT JOAN DE LES ABADESSES

Escalant els Pirineus a través de les fagedes i els volcans
A la sortida d’Olot deixem ja les vies
verdes. Aquest tram és compartit amb
vehicles, discorre plenament per una
carretera amb poc trànsit, especialment
entre setmana. Aquí és on s’inicien els
Pirineus geològicament parlant, i això
m
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es nota perquè orogràficament
comencen les pendents de
pujada (més de 600 metres en
10 km) . Anirem deixant
a vista d’ocell la plana de
la Vall d’en Bas i la ciutat
d’Olot. En arribar al coll de
Coubet podem divisar ‘de
tu a tu’ els cims dels Pirineus
més orientals, a l’altre costat de
km la serra que hem pujat. Un cop
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passat el coll de Coubet 1 , en
passar a l’obaga, el canvi de
vegetació ens recorda que
estem en zona muntanyosa
i que deixem els boscos
d’alzines i roures per
endinsar-nos a les fagedes.
Recordeu d’abrigar-vos a la
baixada ! Sou als Pirineus i
baixareu de pressa, i en fer-ho
ja sereu al Ripollès.
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SANT JOAN DE LES ABADESSES – RIPOLL

Ripoll, el bressol de Catalunya
La Ruta del Ferro i del Carbó, en al·lusió
a la important tradició de la farga al Baix
Ripollès i a l’extracció de carbó a les
mines d’Ogassa, ressegueix el trajecte
que feia el tren antigament entre Ripoll
i Toralles 1 . Des d’aquest punt hi ha
un tram de nova construcció que fa
d’enllaç fins el tram superior, per on
circulaven les vagonetes mineres només
per efecte de la gravetat, a
partir d’un enginyós sistema
d’extracció del carbó. Des de
Ripoll, podem arribar fins a
Campdevànol 2 on hi ha
un altre tram de 4 km de via
verda que ressegueix un antic
camí Ral i Ramader.

RIPOLL. Capital de la

comarca, és un recinte històric, estratègic i
defensiu, envoltat per la muralla aixecada
al segle XIV al voltant del monestir i del
poble. Actualment encara es conserva una
de les torres de les cinc portes d’accés. A
la Plaça Gran hi destaquen els porxos i

0

N

2

500

els principals edificis d’interès històric o
arquitectònic.
3 EL MONESTIR DE SANTA
MARIA DE RIPOLL. Fundat l’any 880

pel comte Guifré el Pilós, va obtenir un
enorme poder polític, social i cultural que
va situar-lo com a punt de referència en
el procés de formació de Catalunya. Bona
mostra de l’art romànic
conserva actualment
molts elements
originals: la porta
principal, el claustre, les
parets mestres i algunes
absidioles, i moltes de
les tombes comtals,
entre les quals cal
destacar la de Guifré
el Pilós. Al costat del monestir si situa el
Museu Etnogràfic inaugurat el 2011 i que
acull la oficina de informació turística.
4 LA FARGA PALAU (passeig de
la Farga Catalana, 14-16). La tradició

metal·lúrgica tant de Ripoll, evocada
en el nom d’aquesta via verda, com per
extensió de tot Catalunya, està molt ben
representada per la Farga Palau, singular
pel seu mecanisme de funcionament que
durant quatre segles ha fabricat peces de
ferro i aram.
5 EL CAT. TERRA DE COMPTES
I ABATS. Al Centre d’Acollida Turística

(CAT) de Ripoll, ubicat a l’inici de la via
verda, podem trobar àmplia informació
històrica de Ripoll i la comarca, sota el
lema ‘Terra de comtes i abats’, així com
sobre les vies verdes i el projecte dels
secrets.
6 OGASSA I LES MINES DE
CARBÓ. Ja a l’altre extrem de la via

verda, a la població d’Ogassa, podem
trobar diversos vestigis d’una important
activitat minera, produïda al llarg de 200
anys. Podrem seguir la ruta a peu per les
Vides de Carbó (Secrets de les Vies Verdes)
per descobrir-ne els seus detalls.
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SANT JOAN DE LES ABADESSES – SANT PAU DE SEGÚRIES

La vall pirinenca que acull planes fèrtils i guarda l’art romànic
SANT JOAN DE LES
ABADESSES. La vila està fortament

2 L’ESGLÉSIA DE SANT POL
I PONT VELL. Travessarem al marge

fons cvvgi

marcada pel monestir i per l’estructura
medieval de la Plaça Major i els carrers
estrets que l’envolten, tot encerclat per una
sòlida muralla de la que en queden restes
a l’extrem oest de la vila.

Aquest tram discorre per camins agrícoles
principalment formigonats, amb algunes
seccions curtes de fortes pendents.
Contrasten els relleus que limiten
la vall, amb el seu fons pla. Les
terrasses fluvials del riu Ter,
a diferents alçades, tal com
pertoca a un riu amb llarga
història, acullen planes fèrtils amb
excel·lents pastures aprofitades
per cavalls i vaques. Els últims 2,3
km discorren per la carretera C-26 que
disposa d’un voral que ens protegirà del
trànsit, aquí notable .

fons cvvgi

1 EL MONESTIR. Fou fundat
l’any 887 per Guifré el Pilós perquè
acollís la seva filla Emma i la comunitat
de religioses que va donar nom al
municipi. A banda de l’arquitectura, la
seva importància radica en les peces
escultòriques que reuneix. Algunes
de les més importants són el
Davallament, set figures de fusta
policromada, de format gairebé
natural, que daten del segle XII.
El museu del monestir és un fidel
retrat de la intensa vida social i
cultural desenvolupada al llarg de la
seva existència. Des d’aquí podrem visitar
el claustre, l’església i el Palau de l’Abadia
que acull l’oficina d’informació i turisme.

Monestir de Sant Joan de les Abadesses.

El pont vell de Sant Joan de les Abadesses.
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dret del riu pel Pont Vell, construït entre
el 1128 i 1138 i enderrocat pel terratrèmol
del 1428 i posteriorment a la guerra
civil, tot i que s’ha reparat en diverses
ocasions fins a la forma arquitectònica
actual. Abans, però, passarem per davant
de la peculiar església de Sant Pol (1142),
derruïda el 1690 per l’atac bèl·lic del
Duc de Noailles i conservada així des
d’aleshores.
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SANT PAU DE SEGÚRIES – CAMPRODON

La vall pirinenca de Camprodon
CAMPRODON. Vila nascuda al

voltant del monestir de Sant Pere i molt
vinculada al turisme des de principis
del segle XIX amb l’arribada dels
primers excursionistes i membres de la
burgesia barcelonina que van edificar
aquí les seves mansions d’estiueig, d’estil
modernista, en els dos grans passeigs,
el de la Font Nova i el Passeig
Maristany 3 . En una d’elles hi
residí el president de la Segona
República espanyola, Juan
Negrín. Això també explica la
seva forta activitat comercial i
de productes artesans com els
embotits i les galetes.

SANT PAU DE SEGÚRIES. A

partir de Sant Pau, i cap al nord, la vall
pren el nom de Vall de Camprodon
i és una unitat clarament
diferenciada, amb vincles amb
Olot i històricament amb
el comtat de Besalú i el
bisbat de Girona. Mostra
d’això són les restes molt
ben conservades de la Via
Romana del Capçacosta 1
que unia Sant Pau amb la
Vall de Bianya i que actualment
podem seguir. Aquest vincle també
ha quedat plasmat a la literatura catalana
a la llegenda del Mariner de Sant Pau de
Jacint Verdaguer. L’element arquitectònic
més destacable és l’església de Sant Pau de
Segúries 2 , d’origen romànic i citada ja
l’any 920.

arxiu d’imatges ptcbg

Tram molt semblant a l’anterior, camins
agrícoles formigonats, amb seccions
curtes de pendents elevades, però on hi
predominen els tram horitzontals.

El pont Nou de Camprodon.
5 EL PONT NOU. La seva
construcció es remunta al segle XII i es
troba al centre urbà, essent així de pas
obligat per travessar el Ter de camí a la
Cerdanya.

4 EL MONESTIR DE
SANT PERE. Construït a

mitjan segle X, la seva ornamentació
de mènsules i cornises, i la distribució
quadrangular dels absis, fan possible
considerar l’església una construcció més
pròpia de l’orde del Cister que de l’orde
benedictí.

6

MUSEU ISAAC ALBÉNIZ.

(carrer Sant Roc, 22). Museu dedicat al
compositor català nascut a la vila l’any
1860. Cada any se celebra un festival de
música que porta el seu nom.

����

���������

����

Tram 27

������������������������

De km.����������
268,4
a km. 277,2

����

���������

���������

����

����

��

����

��

����

������������������

����

����

����

����

������������

�

����

�

N

�
�
�

����

�
����

����

�
�

��������

3

���������������

�
�

����

�

��������

�
�

�����������

�����������
����������

�
�
�

���������
�����������

72

���

�

���������

70

6
���������
�������������

������������

���������

2

���

69

45

4

����

������

�����������
��������

��������

���������

����������

1

�����������������������

�
�

����

�
�

����

�
�
�

900

�

Entrada Camprodon

�
275

277

�

273

�

271

km

����

����

�

����

Càmping

Sant Pau de Segúries

������������
����������

����

����������������

�

m

269

71

���

���������

1000

5

�
�����

�����������

800

46

����

�����������

0

����

500

1000 m

�
�

78
79

CAMPRODON – MOLLÓ – COLL D’ARES

Els alts cims pirinencs. Camí de la divisòria d’aigües

emili mató

antics de la serralada. A poc a poc, i a mida
que pugem, deixarem de veure les planes
de les terrasses fluvial del fons de la vall,
atès que amb aquest pendent el riu té massa
energia per poder dipositar sediments.
La vegetació va canviant, donant pas cap
cop més a retalls sense bosc dominats per
pastures. A poc a poc, tot el que veiem va
quedant sota els nostres peus. Un cop a
dalt, el vestigi de la funció fronterera queda
palès amb les indicacions del camí de la
retirada, un recorregut temàtic senyalitzat
que porta fins a Prats de Molló i que
recorda el passatge de més de 100.000
refugiats que fugien de la dictadura de
Franco l’hivern de 1939.

Molló amb el Costabona al fons.

no deixar refredar massa la musculatura
abans de reprendre la pujada.
El Coll d’Ares és el punt més
alt de la ruta. Ens trobarem a la
divisòria d’aigües de la serralada
pirinenca que, des del Tractat
dels Pirineus al 1659, actua com
a frontera política entre l’estat
espanyol i el francès. Geològicament
serem als Pirineus axials, la part
més escarpada i amb materials més

arxiu d’imatges ptcbg

Deixarem la vall del Ter per seguir la del
Ritort, un dels seus afluents. Malgrat que
tot el tram es compartit amb vehicles 
i discorre íntegrament per la carretera
C-38, el trànsit és molt escàs, arribant a
ser un dels trams més silenciosos de la
ruta, ajudat per la quietud típica de l’alta
muntanya. La pujada es sostinguda i llarga.
Una aturada a Molló, i potser a algun
altre punt per fer fotografies i descansar la
musculatura, ens ajudarà. Vigileu, però, de

MOLLÓ. Es tracta d’un nucli de
població concentrada, documentat ja
al 936, any de l’acta de consagració
de l’Església de Santa Cecília. Com
a activitat tradicional cal destacar la
baixada dels mulats a Espinavell, un
nucli del terme. Cada 13 d’octubre
els ramaders recullen els més de

300 poltres que han estat pasturant a les
muntanyes de la serralada i els baixen al
poble per a la seva venda.

a un costat, amb motius ornamentals
concentrats en vuit mènsules, set de les
quals representen els pecats capitals.

1 ESGLÉSIA DE SANTA
CECÍLIA (ROMÀNIC CATALÀ).

2 MOLLÓ PARC (PARC
D’ANIMALS). A peu de la nostra

(Romànic català) Data del segle XII i es
caracteritza sobretot per la seva esvelta
torre campanar de planta quadrada
i quatre pisos. Pel que fa a l’església,
cal destacar-ne la portalada, situada

L’església de Santa Cecília.

ruta, ofereix al visitant un recorregut que
permet caminar entre cérvols, daines
i cabirols, i veureu com s’alimenten,
descansen, es relacionen entre ells, juguen
i tenen cura de les seves cries.
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COLL D’ARES – PRATS DE MOLLÓ – LA PRESTA

p. sales

Ciutat medieval fortificada.

Prats de Molló.

PRATS DE MOLLÓ. Ciutat medieval

del Firal 4 , just davant de la porta de
França, on hi ha l’oficina de turisme.

fortificada, citada per per primer cop
el 878, conserva nombrosos elements
històrics separats en dos nuclis veïns,
la vila baixa i la vila d’amunt. A la vila
baixa 2 destaquen el Portal de França,
la Plaça Josep de la Trinxeria, la Creu
dels Improperis, l’església i la capella
de les santes Justa i Rufina, el camí de
ronda per les muralles o el pont de la
Guillema. A la vila d’amunt 3 , les places
del Rei i de la Vila d’Amunt i els portals
del Verger, del Rector i d’Espanya. A fora
de la ciutat fortificada trobarem la Plaça

0
80

Entrem al Vallespir. La baixada per
la carretera D-115 és molt llarga i
pronunciada . Abrigueu-vos i tingueu
cura dels frens, especialment si és un
dia de pluja i els frens són de pastilla.
Recordeu que encara que hi hagi poc
trànsit és un tram compartit amb vehicles.
Sou a l’eix de la serralada pirinenca.
Aquest espai té unes característiques
naturals singulars, tant pel que fa a la
geologia com per la flora i la fauna que
hi habiten. És per això que gran part n’és
una reserva natural. A les oficines de la
Reserva Natural de Prats (rue du Fauburg,
26) 1 hi trobareu informació sobre
itineraris a peu, i també en bicicleta, per
endinsar-vos a la reserva i descobrir-hi
el seu estat més pur. A la vila també hi
ha oferta d’activitats d’aventura com
el barranquisme; o, si ho preferiu,
podreu relaxar-vos i aprofitar
les propietats curatives de
les aigües termals de la
Presta, conegudes ja des
del segle XIV.

michel castillo

A la recerca del refugi fortificat

900

3

5

FORT DE LA GUÀRDIA.

A conseqüència del Tractat dels Pirineus
l’any 1659, que implicà l’annexió a França
d’aquest territori, Prats de Molló esdevé
una plaça forta fronterera. Aleshores
s’inicia la construcció del Fort de la
Guàrdia, amb capacitat per a un centenar
de soldats, destinat a protegir la nova
frontera i vigilar l’entrada a l’Alt Vallespir.
Gaudeix d’un bon estat de conservació i té
un recorregut de visita comentat.

5 41 42 24 26
Prats de Molló
47 1 4
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PRATS DE MOLLÓ – ARLES DE TEC (1)

El Tec o la vall emblemàtica del Rosselló
Aquest tram i el següent continuen per
la carretera D-115, però ara molt més
transitada que la baixada del Coll d’Ares
. La carretera és estreta, majoritàriament
sense vorals, i els cotxes hi circulen a
velocitats elevades. Aquest tram i el
següent són uns dels principals motius per
aconsellar fer la ruta Pirinexus en sentit
horari, atès que la sensació de perill i
angoixa quan circulem en baixada és molt
menor que quan pugem. En conseqüència,
poseu-vos una armilla fluorescent i
simplement deixeu-vos anar.
Tot el recorregut entre Prats de Molló
i el Voló discorre al costat del riu Tec,
amb una fauna i una flora potegida dins la
Xarxa Natura 2000. El primer que crida
l’atenció és la direcció d’aquesta vall. No
discorre perpendicular a la serralada, com
seria d’esperar, sinó que agafa una direcció
obliqua, com si tingués pressa per arribar
al mar i busqués el camí més curt. Aquesta
direcció està condicionada, com en el cas
de la Vall d’Hostoles (entre Amer i Sant
Feliu de Pallerols), per una falla, que en

Ruta Pirinexus, entre Prats de Molló i Arles.

aquest cas va enfonsar el bloc situat al NE.
Aquestes falles formen part d’un conjunt
més gran i, com ja hem comentat, són les
responsables de la creació de les grans
depressions de l’Empordà i el Rosselló, del
vulcanisme de la Garrotxa i dels sismes
del 1427 i 1428. Aquesta circumstància fa
que la vall sigui molt rectilínia i que el riu
perdi desnivell d’una manera molt ràpida,
fent que l’erosió que produeix sigui molt

concentrada en el fons del seu llit i que
la vall estigui limitada per vessants amb
pendents molt elevats. Així, el riu davalla
per un fons estret i engorjat. La mateixa
carretera, a voltes, discorre literalment
penjada dels escapats vessants de la vall.
No fa gaire, el 1940, aquesta energia del
riu es transformà en catàstrofe. Després
d’intenses pluges i d’una esllavissada que
col·lapsà un tram de la vall, es produí una
riuada devastadora que afectà a Arles i a
els Banys. Hi van haver 50 desapareguts,
alguns dels quals mai no foren trobats,
i la línia del tren entre Prats i els Banys
quedà destrossada i no tornà a funcionar
mai més.

EL TERMALISME. Aquest és un altre

fenomen causat per les grans falles. Per
això trobem a la vall fenòmens termals,
tant a la Presta, prop de Prats, com a els
Banys d’Arles, més a l’est. Les fractures
afavoreixen el trànsit de l’aigua a l’interior
de la terra i el posterior sobreescalfament
d’aquestes.
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PRATS DE MOLLÓ – ARLES DE TEC (2)

Per les estretes gorges arribem fins a l’abadia més antiga
1 LES GORGES DE LA FOU. Un
cop ens anem acostant al final d’aquest
tram, uns 2,5 km abans d’arribar a Arles,
trobarem una desviació a la
nostra esquerra que ens
porta a les Gorges de la
Fou, les més estretes
del món. Aquestes
se situen a tan sols
500 metres de la
nostra ruta. Són 1.500
metres de recorregut
còmode per un estret
canó de parets de més de
200 metres d’alçada i que podem tocar,
ambdós costats al mateix temps.

l’Abadia Benedictina de Santa Maria, una
de les més antigues de Catalunya (778780) 2 . Cal destacar-ne, entre d’altres, el
claustre, que combina la pedra de Girona i
el marbre de Ceret, la Creu del Gra, obra
mestra de l’art de la Farga Catalana, la
Sala Capitular i l’església.
Poc més enllà de l’abadia i a peu de la
nostra ruta trobarem El molí de les Arts
i l’artesanat, on hi ha l’antic museu dels
teixits catalans 3 .

Si voleu tradició, abans de marxar
passeu per una pastisseria a comprar una
Rousquilla, un dolç típic del Vallespir,
especialment d’Arles.
Cal destacar també l’edifici anomenat
Les Indis per la seva arquitectura Art
noveau, actualment seu de l’Ajuntament.
4 LES MINES DE FERRO I
EL TREN. Arles també ha tingut una

vinculació amb la mineria. Prop d’aquí,
a Cortsaví, hi ha les mines de ferro de
‘Vetera’. Per això, no és casual que ja al
1898 el tren arribes a Arles, i que a partir
d’aquí el nostre viatge s’hi vinculi, atès que
la seva plataforma servirà per adequar una
via verda, en alguns trams de la qual ja hi
circularem ara.

ARLES. L’arribada a Arles ens espera

ELS CIRCUITS BTT DE L’ALT
VALLESPIR. Si aneu amb una BTT

michel castillo

plena d’història. Desenvolupada al voltant
de l’Abadia de Santa Maria, la vila ha
viscut una certa activitat industrial al
voltant de la fàbrica de filatures catalanes,
el molí i l’artesania de dolços.
Ens podem adreçar directament a la
oficina de turisme situada a l’entrada de

per tota l’àrea entre Prats i Arles de Tec
podeu deixar les alforges a l’allotjament
i seguir algun dels molts circuits BTT de
l’Alt Vallespir.

Claustre del monestir de Santa Maria.

44

Veïnat d’en Galengau

4
Tram 31

Puig Capell

De km. 319,3
a km. 328,1

1
D-43

Mas Casat

Molí d’Amunt

N

ec
lT

can Partera

e

18 53
46 48 38-46 78

Arles

D-115

D-3

Santa Creu
de Quercorb

les Llaceres
Gramatjó

TE LL
CO LL D EL

Oficina de Turisme d’Arles

m
500

can Partera

400

Molí d’Amunt

Can Rigall

Arles

300
200

320

322

324

326

328

km

0

400

800 m

2 48

el Pont
Nou

3

86
87

ARLES DE TEC – ELS BANYS D’ARLES

De l’ambient pirinenc a la Mediterrània
A els Banys d’Arles tot destil·la
termalisme. Des de l’any 633 ja
existeixen unes termes romanes situades
a aquest indret, que fou anomenat els
Banys, fins el 1840 que rebé el nom
francès d’Amélie (Amélie-les-Bains) en
honor a la reina del mateix nom. Des
de les hores ha estat una destinació per
gaudir de les propietats de les aigües
termals i la relaxació que proporcionen;
de fet hi ha uns abonaments d’un dia
per posar-se en forma. Si ens desplacem
un quilòmetre i mig pel marge esquerre
del Tec arribarem a Palaldà, on a banda
de visitar la vila medieval fortificada
també podrem anar al Musée de la
Poste (museu de correus) 2 , on també
hi ha el centre d’interpretació Charles
Rennie Mackintosh i el Museu de les
Arts i Tradicions Populars, on podrem
descobrir els útils tradicionals del sabater
i com es fa una espardenya «vigatana
catalana». Després ens caldrà tornar a Els
Banys per no perdre la via, que a partir
d’aquí té un recorregut espectacular.

michel castillo

A partir d’Arles deixem la carretera
principal (D-115). Ara la ruta aprofita
camins, asfaltats o no, senders al costat del
Tec i en el futur aprofitarà aquells trams on
encara es conserva la plataforma ferroviària
de l’antic tren d’Arles a el Voló. Cal que
ens anem acostumant a un ferm variable,
de vegades pedregós i poc compactat,
però sempre ciclable. Pedalarem molt
més tranquils allunyats del trànsit, encara
que en algun petit tram el retrobem. A
la sortida dels Banys d’Arles la presència
d’infraestructures ferroviàries és ben palesa.
I és que el 1975 el tren encara arribava fins
aquí per venir a buscar mineral de ferro,
concretament fins a la boca est del túnel
d’els Banys 1 , que encara podem veure
avui. A partir d’aquí passarem per un antic
pont ferroviari compartit amb vehicles, i
poc després pedalarem ja per la plataforma
del tren únicament a la nostra disposició.
A l’entrada i sortida de l’Estanyol, després
de travessar els Banys d’Arles, dues rampes
abruptes ens ho posaran difícil per continuar
sense haver de posar el peu a terra.

Els Banys d’Arles.

ELS BANYS D’ARLES. La vall es

comença a obrir i a perdre el caràcter
enèrgic i engorjat associat a la muntanya.
Quan ens acostem a els Banys d’Arles,
notem una temperatura més càlida i un
aire que ens recorda el mar. Efectivament,
les primeres instal·lacions que trobarem
a la vila són la piscina municipal d’aigua
calenta i un centre esportiu anomenat
espai mediterrani, evidència que ens
trobem davant la barreja de l’aire de
muntanya i l’aire de mar.
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ELS BANYS D’ARLES – CERET

Fent via cap a la capital del Vallespir
pont del Diable 2 , que és per vianants i
que és el pont medieval (segle XIV) més
gran que mai no s’ha fet d’un sol arc.
La llegenda diu que la pedra que li falta
hauria estat robada pel diable. Després
travessarem la carretera i, per la Rue
de l’ermitage, anirem a cercar la via per
creuar-la per un estret pas formigonat i
seguir a l’esquerra pel camí asfaltat de
Santa Margarida.

michel castillo

Aquest és el tram amb més recorregut
sobre l’antiga via de tren. El ferm és de
grava, de vegades no gaire compactada,
però sense grans complicacions per
pedalar. En alguna ocasió la plataforma
ferroviària queda tallada i cal deixar-la
tot baixant per terraplens amb una curt
però fort descens. Passareu per vestigis
ferroviaris excel·lents, túnels i ponts de
ferro molt espectaculars, sobretot
el darrer que està situat al
Pont de Reiners 1 . Després
d’aquest pont hem de seguir
500 metres per carretera
i novament per l’antiga
plataforma del tren un 400
metres més. A partir d’aquí
la plataforma es perd i quan
la tornem a trobar a l’entrada
de Ceret encara hi trobarem les
vies fèrries i per tant no podrem tornarla a utilitzar fins que no s’hagin fet les
obres d’adequació. A partir d’aquí la ruta
segueix per carretera, a la dreta de la via
fins a creuar el Tec. Ho podem fer pel

CERET. Capital de la cirera i

del Vallespir. La ciutat ha estat
lligada a molts pintors i escultors
com Pablo Picasso, Manolo
Hugué, Juan Gris o Georges
Braque entre molts altres, els
quals han donat fama mundial
a la ciutat, que al seu torn s’ha
guanyat la reputació de la meca del
cubisme. Trobareu un recorregut per la
ciutat i 18 plafons que us il·lustraran sobre
la relació dels pintors, les seves obres i un
lloc concret de la ciutat. Com no podia ser
d’una altra manera, cal arrodonir aquest

El pont del Diable, a Ceret.

passeig de les arts plàstiques amb una
visita al Museu d’Art Modern de Ceret 3 .
Evidentment que el recorregut per la
ciutat queda millorat per l’ampli patrimoni
arquitectònic d’una ciutat plena d’història:
les portes de França i d’Espanya (vestigis
de les muralles de la ciutat), la font dels
9 Raigs, la casa del Patrimoni Françoise
Claustre, el convent dels Caputxins,
l’hospital i l’església de Sant Pere.
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CERET – SANT JOAN DE PLADECORTS – EL VOLÓ

Tanquem el cercle

L’església d’el Voló.

nombroses activitats lúdiques i on trobareu
recorreguts amb panells d’informació sobre
la fauna i la flora de l’espai.

EL VOLÓ. El circuit històric d’El
emili mató

Fins que la via verda no estigui adequada,
abans d’arribar a Sant Joan de Pladecorts
hem de tornar a creuar la via del tren i
circular per la carretera D-115, o sinó ens
trobarem que el camí se separa de la via
i queda tallat poc després. Circularem
uns 750 metres per la carretera i tot
seguit ens endinsarem a la dreta pels
carrers de Sant Joan de Pladecorts. Tram
asfaltat compartit amb vehicles, però
amb poc trànsit. A la Sortida de Sant
Joan i després de creuar un curs d’aigua,
cal deixar l’asfalt i prendre un estret
caminet (0,5 metres) travessant una
estructura metàl·lica que impedeix
el pas d’animals. Per superar
aquesta estructura, i una altra
que trobarem més endavant,
caldrà que posem la bicicleta
en posició vertical. A partir
d’aquí només ens cal
seguir l’estret camí que
després es torna més

Llacs de Sant Joan de Pladecorts.

ample i que té un paviment de grava
força compactada. Després de passar
tres ponts de vies motoritzades per sota,
girarem a l’esquerra per accedir a el
Voló. En aquest punt tancarem el cercle i
entroncarem amb la ruta que iniciàrem.
1 ELS LLACS DE SANT JOAN
DE PLADECORTS. Passats els carrers

de Sant Joan, no gaire lluny del seu centre
més antic, al voltant d’un castell, el tram està
dominat per l’envergadura dels dos estanys
artificials que trobarem situats a l’esquerra
del Tec. És un espai turístic que acull

Voló recorre el nucli antic del poble, al
voltant de l’església, i es dirigeix cap a la
Torre Quadrangular, vestigi d’antigues
fortificacions, així com cap a l’imponent
Campana de l’Assumpció de 832 kg de
pes i l’estàtua del Petit Tambor, construïda
en homenatge al primer nen de les
tropes mort en combat. El fris del portal
de l’església és una obra remarcable del
Mestre de Cabestany, un escultor anònim
del segle XII, autor també d’obres de gran
qualitat encara visibles avui a Girona,
Navarra o la Toscana. A l’Espace des Arts
podreu veure exposicions de pintura,
escultura o fotografia. Si disposeu de
prou temps, podreu fer l’històric camí de
la batalla d’El Voló (1793-1794), la qual
enfrontà les tropes de Napoleó a les del
Regne d’Espanya, o gaudir de les cures
termals que s’ofereixen a les Thermes.
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PAYS PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE

Un territori emprenedor fidel a les seves arrels

meticulós treball dels vinyaters. A l’altre
extrem del territori hi ha el massís del
Canigó, que s’eleva fins a 2.784 metres
i que és tot un símbol de la identitat
catalana. Aquesta cultura comuna a
ambdues bandes de la frontera ha afavorit
la cooperació transfronterera, la qual s’ha
concretat en diversos projectes, alguns dels
quals han estat finançats per fons europeus.

país d’art i d’història de
les valls catalanes del tec i
del ter

Constituït per la major part del Vallespir,
de la vall de la Roma i de la vall de
Camprodon, concretament a les conques
mitjanes i altes dels rius Tec i Ter, que
tenen un origen comú als Pirineus.
El paisatge i el patrimoni construït
porten el segell de l’època medieval,
tant en l’estructuració de l’espai (vies de
comunicació, distribució entre les terres
de cultiu i pobles) com en l’arquitectura
militar i religiosa. L’era moderna ha
marcat els nuclis dels pobles, i a finals
del segle XIX i principis del XX, el
pirenaisme i el termalisme dotaren
el territori d’una major complexitat
arquitectònica, especialment a
Camprodon amb el modernisme català.
Aquest període també ha vist com el

al·luvial de cultius arboris i d’hortalisses
per desembocar al mar Mediterrani. Rega
una costa feta d’amples platges de sorra i
cales arrecerades, al peu de penya-segats

territori (especialment Ceret) ha estat
freqüentat pels artistes que han aportat
la seva visió del paisatge que s’oferia
als seu ulls. D’altra banda, el patrimoni
intangible reflecteix la importància de la
cultura comuna de tots dos costats de la
frontera. L’idioma català és el centre de les
històries, la literatura i la vida quotidiana.
Les pràctiques festives s’aparellen amb
les estacions, sobre la base d’un calendari
agrícola i religiós, implementant música i
danses al voltant de la cobla i la sardana.
Les valls catalanes del Tec i del Ter van
rebre el 2010 del Ministeri de Cultura i
Comunicació l’etiqueta de «Ville et Pays
d’Art et d’Histoire». Aquesta etiqueta, que
reconeix el valor patrimonial del territori
a nivell nacional, ajuda a desenvolupar
un treball conjunt i contribueix al
desenvolupament del turisme cultural.
S’organitzen visites als centres històrics,
monuments i llocs famosos, s’elaboren
exposicions, publicacions i activitats
educatives en relació amb el saber fer de
l’agricultura, l’art i l’artesania. El programa
té com a objectiu canviar la manera com
els visitants coneixen aquestes valls, així
com la visió dels ciutadans del propi
territori, especialment dels nens i els joves.
Les oficines del País d’Art i d’Història se
situen a la Plaça del Firal de Prats de Molló.

escarpats. Aquí és on els Pirineus s’enfosen
al mar. En els seus costeruts vessants,
les vinyes en terrasses s’organitzen i
estructuren un paisatge únic, resultat del
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El territori que hem travessat mitjançat
aquest itinerari per dins de l’estat francès
se situa dins el Pays Pyrénées-Méditerranée,
un territori organitzat en 61 municipis amb
l’objectiu de portar a terme un projecte
comú de desenvolupament sostenible
com a resultat de la participació activa
dels ciutadans, associacions, empreses i
col·lectius, així com de la implicació de
socis públics, els quals, conjuntament,
defineixen les modalitats i el eixos temàtics
de treball amb la finalitat d’aportar a
aquest territori i als que hi viuen un
creixement social i econòmic, tot tenint en
compte la preservació i la valorització dels
recursos naturals.
És un territori que jeu entre espais
marítim i de muntanya creant paisatges
de contrastos notables. Està format per
massissos, cadascun dels quals ofereix un
entorn típic: els Aspres, l’Albera, la Costa
Vermella i el Vallespir. És a l’Alt Vallespir,
en el massís del Costabona, que neix el
riu Tec. S’arrossega al llarg d’una vall
estreta i poc a poc es relaxa en una plana

El Tec al seu pas per els Banys d’Arles.

el taller transfronterer
de l’aigua

Els rius Ter i Tec són geogràficament,
històricament i culturalment dos elements
forts i unificadors del nostre patrimoni
fronterer i tenen un paper important en
la planificació i desenvolupament de
projectes con el de Connexió en Xarxa de
Vies Verdes i el de Posada en Comú del
Patrimoni Cultural lligat a l’aigua a través
del País d’Art i d’Història Transfronterer.
Per aquesta raó, dins del programa
POCTEFA, els tres socis SIGA Tech,
Consorci Alba-Ter i Pays PyrénéesMéditerranée han portat a terme el
projecte del Taller Transfronterer de
l’Aigua, l’objectiu del qual és reforçar la
cooperació en la restauració i millora del
patrimoni natural i cultural relacionat amb
l’aigua i la seva gestió.
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CULTURA, FOLKLORE I GASTRONOMIA

Esdeveniments culturals, folklòrics i gastronòmics de la ruta
El ventall d’activitats que s’organitzen
al llarg de l’any en tot el territori és
molt ample. Començant pels festivals
de música, especialment a l’estiu, les
Gener

Abril

Abril

Juliol

Febrer

Maig

Maig

Agost

Març

Juny

Juny

Setembre

jornades gastronòmiques varien segons
la temporada i el producte o les fires i
festes dels productes tradicionals. En
aquestes tres pàgines teniu una relació

dels principals esdeveniments, que no
de tots, per tal que podeu programar les
vostres visites en funció de l’època en què
decidiu fer la ruta.

Esdeveniment

Poble

Info

Festa de la trufa (Fira gastronòmica)

Arles

www.tourisme-haut-vallespir.com

Cuina de la garoina (Plats amb garoina [eriço de mar])

Palafrugell

www.garoinada.cat

Jornades gastronòmiques de la Matança del porc i la Quaresma

Camprodon i Molló

http://ca.costabrava.org/

Festa de l’Ós (Festa llegendària)

Prats de Molló, Arles, Sant Llorenç de Cerdans

www.tresvents.fr

Fira del Farro (Farina de blat de moro. Gastronomia)

La Vall de Bianya

www.valldebianya.cat

Black Music Festival

Salt i Girona

www.blackmusicfestival.com

Pals i la cuina de l’arròs

Pals

www.pals.cat

El mini Olot (Festival de música)

Olot

www.elmini.net

Fira de Caça i Mostra Gastronòmica

Cassà de la Selva

www.cassa.cat

La cuina del porc (Jornades gastronòmiques)

La Cellera de Ter

www.lacelleradeter.cat

Fira de l’Embotit de Bescanó

Bescanó

www.festacatalunya.cat

Esdeveniment

Poble

Info

Mercat Medieval

Sant Antoni de Calonge

www.calonge.cat

Jornades gastronòmiques de la cuina del bolet de primavera

Olot, Vall d’en Bas, Les Preses, Vall de Bianya

www.cuinavolcanica.cat

Mediterrània Mar Obert (Fira multisectorial)

Torroella de Montgrí

www.torroella-estartit.cat

Festival Internacional de Música de Joves Intèrprets

Le Boulou

www.tourisme-leboulou.fr

Menú de la Gamba

Palamós

www.palamos.org

La Cuina del Peix Blau Ganxó

Sant Feliu de Guíxols

www.guixols.cat

Fira - Mercat de la Ceràmica Catalana

Quart

www.quart.cat

Fira Grecoromana. Triumvirat Mediterrani

L’Escala

www.triumviratmediterrani.org

Esdeveniment

Poble

Info

Festa Nacional de la Llana i Casament de Pagès

Ripoll

www.ripoll.cat/turisme

Girona Temps de Flors

Girona

www.gironatempsdeflors.net

Festa Intergalàctica de Joguets de Col·lecció

Figueres

www.figueres.cat

Festa de la Cirera

Ceret

www.ot-ceret.fr

«Tastets de mar. La clova» (Gastronomia)

Torroella de Montgrí-l’Estartit

www.enestartit.com

Festa de l’Aigua

El Voló

www.tourisme-leboulou.fr

Fira Arrels del Vi (Degustació de vins D.O. Empordà)

Sant Martí d’Empúries

www.arrelsdelvi.com

Querències (Música i flamenc)

Ceret

www.ot-ceret.fr

Festival de música d’Arles

Arles

www.tourisme-haut-vallespir.com

Festival Internacional de Música de Cambra

Santa Cristina d’Aro

www.santacristina.net

Esdeveniment

Poble

Info

Festival Cornamusam (Festival de música tradicional)

Olot

www.cornamusam.org

Festival de la Sardana (Dansa tradicional catalana)

Ceret

www.ot-ceret.fr

Festival de Bandes Charivari

Prats de Mollo - La Preste

www.pratsdemollolapreste.com

Festival Internacional de Música Castell de Peralada (Pertany a la Xarxa de Festivals de Música d’Europa)

Peralada

www.festivalperalada.com

Cicle de Concerts del Claustre de Sant Domènec

Peralada

www.peralada.cat

Festival Internacional de Música Clàssica

Sant Pere Pescador

www.santpere.org

Festival de Músiques de Torroella de Montgrí (Pertany a la Xarxa de Festivals de Música d’Europa)

Torroella de Montgrí

www.festivaldetorroella.com

Festival dels Jardins de Cap Roig

Calella de Palafrugell

www.caproigfestival.com

Interludi (Música clàssica, popular, flamenc, jazz i country)

Calonge

www.festivalscalonge.com

Festival Nits de Jazz de Platja d’Aro

Platja d’Aro

www.platjadaro.com

Festival Internacional de Música de S’Agaró

S’Agaró

www.platjadaro.com

Festival Internacional de la Porta Ferrada (el més antic de Catalunya, 1958)

Sant Feliu de Guíxols

www.portaferrada.guixols.cat

Festival Internacional de Música de Ripoll

Ripoll

www.ajripoll.org

Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau (Espectacles de dansa, música i teatre)

Sant Joan de les Abadesses

www.santjoandelesabadesses.cat

Festival de Música Isaac Albéniz

Camprodon

www.camprodon.cat

Visita-Espectacle de Fort Lagarde

Prats de Molló - La Preste

www.pratsdemollolapreste.com

Portalblau (Festival internacional de músiques i arts de la mediterrània)

L’Escala

www.portalblau.cat

Festival Folklòric Internacional

Amélie-les-Bains

www.amelie-les-bains.com

Festival de Música

Prats de Molló - La Preste

www.pratsdemollolapreste.com

Schubertiada de Vilabertran

Vilabertran

http://ca.schubertiadavilabertran.cat

Festival de Música de la Vall de Camprodon

Molló

www.valldecamprodon.org

CULTURA, FOLKLORE I GASTRONOMIA
Juliol

Agost

Setembre

Octubre Novembre Desembre

96

Esdeveniment

Poble

Info

Festival Terra de Trobadors (Música medieval)

Castelló d’Empúries

www.terradetrobadors.cat

Festival de Jazz de Girona

Girona

www.festivaldejazzdegirona.com

Festibanyes (Festa taurina)

Amélie-les-Bains

www.festibanyes.free.fr

Mostra del Vi de l’Alt Empordà

Figueres

www.figueres.cat

Festa de la Sal (Festes i tradicions de la salaó de l’anxova)

L’Escala

www.anxova-sal.cat

Jornades Europees de Patrimoni (Visites guiades gratuïtes)

Arles

www.frequence-sud.fr

Fira del Bastó i la Fusta (Artesania)

Les Planes d’Hostoles

www.lesplanes.cat

Esdeveniment

Poble

Info

Festa de l’Anxova

L’Escala

www.visitlescala.cat

Fira Internacional del Cistell

Salt

www.firadelcistell.cat

Jornades Gastronòmiques del Suquet de Peix

L’Escala

www.lescala.cat

Festival de Jazz Costa Brava

Palafrugell

www.palafrugellcultura.cat

Festa de la Cervesa

Platja d’Aro

www.platjadaro.com

Festa del Bolet

Llagostera

www.festabolet.com

Tria de Mulats d’Espinavell (Baixada de cavalls joves de la muntanya)

Molló

www.mollo.cat

Fira de la Poma

L’Armentera i Ullà

www.ddgi.cat

Jornades Gastronòmiques de la Poma Cuita

Torroella de Montgrí

www.enestartit.com

Menú de l’Escamarlà

Palamós

www.palamos.org

Fira de Santa Teresa i Fira Catalana de l’Ovella (Productes relacionats amb l’ovella ripollesa)

Ripoll

www.ripoll.cat/turisme

Fira de Sant Lluc (Fira ramadera que data del 1314)

Olot

www.turismeolot.cat

Fires de Girona

Girona

www.girona.cat

Jornades Gastronòmiques del Xai i el Bolet del Ripollès

Ripoll. Sant Joan les Abadesses

www.elripolles.com

Fira de Sant Martí i Concurs de Torradors de Castanyes d’Amer (Fira d’artesania)

Amer

www.amer.cat

Festa del Vi Nou

Calonge

www.calonge.cat

Fira Agrícola, Ramadera i Comercial de Sant Andreu

Torroella de Montgrí

www.torroella-estartit.cat

Firatast (Mostra gastronòmica)

Girona

www.incatis.cat

Mostra de pessebres

Olot

www.turismeolot.cat
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El projecte Enllaç: Xarxa transfronterera de vies verdes a
Catalunya ha associat entitats de Catalunya i els Pirineus
Orientals per desenvolupar de forma conjunta una xarxa
cicloturista contínua entre ambdós costats de la frontera,
la ruta PIRINEXUS de 351 km de recorregut. El projecte ha estat programat dins el
POCTEFA (Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra),
que dóna suport financer comunitari orientat a reforçar la integració econòmica i social
de la zona transfronterera entre Espanya i França.
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Càmping L’OLIVETTE **
Route du Perthus, Les Thermes
Le Boulou (66160)
Tel. 33 (0) 468 834 808
www.camping-olivette.fr
Hotel LE CENTRE
10, Rue Arago
Le Boulou (66160)
Tel. 33 (0) 468 831 573
www.hotellecentre.com
Càmping LES OLIVIERS ***
Route d’Argelès
Le Boulou (66160)
Tel. 33 (0) 468 831 286
www.lesoliviers.com
CÀMPING MAS LLINAS
Chemin du Mas Llinas
Le Boulou (66160)
Tel. 33 (0) 468 832 546
www.camping-mas-llinas.com
Càmping LE VAL ROMA PARK ***
RN 9, Les Thermes du Boulou
Maureillas-las-Illas (66480)
Tel. 33 (0) 468 398 813
http://valromapark.monsite.wanadoo.fr
Càmping LES BRUYERES
Route de Céret, RD 618
Maureillas-las-Illas (66480)
Tel. 33 (0) 468 832 664
www.camping-lesbruyeres.fr
Càmping LES PINS - LE CONGO **
Route de Céret, RD 618
Maureillas-las-Illas (66480)
Tel. 33 (0) 965 011 350
www.camping-lespinslecongo.com
Càmping municipal
LE TOUROU
Route de las Illas
Maureillas-las-Illas (66480)
Tel. 33 (0) 468 832 319
http://maureillas.fr/camping/index/htlm
Càmping naturiste LA CLAPERE
Route départementale D13
Maureillas-las-Illas (66480)
Tel. 33 (0) 468 833 604
www.clapere.com
CHAMBRE D’HÔTE
Filkenstein - 14, Avenue Virginie
Les Cluses (66480)
Tel. 33 (0) 468 870 714
www.tourisme-leboulou.fr
EMPORDÀ BIKE RESORT. Turisme rural
Mas Petit (apartat 170)
La Bisbal d’Empordà (17100)
Tel. 972 641 820
www.empordabikeresort.com
Hotel TAMARIU
Passeig del Mar, 2
Tamariu (17212)
Tel. 972 620 031
www.tamariu.com
Càmping CASTELL PARK
Ctra. C-31 Palamós-Girona, km 328
Palamós (17230)
Tel. 972 315 263
www.campingcastellpark.com
MAS GORGOLL. Casa de colònies
Mas Gorgoll, 1
Palamós (17230)
Tel. 972 602 163
www.accac.cat
Càmping CALA GOGO
Av. d’Andorra, 13
Calonge (17251)
Tel. 972 651 564
www.calagogo.es
Càmping SANT POL &
BUNGALOU PARC
Doctor Fleming, 1
Sant Feliu de Guíxols (17220)
Tel. 972 208 667
www.campingsantpol.cat
MAS XIFRE BED & BREAKFAST
Veïnat de Brugera, 3
Llagostera (17240)
Tel. 972 830 354
www.masxifre.com
AGROTURISME SANT DIONÍS
Veïnat Can Dionís, 3 (bústia 42)
Campllong (17459)
Tel. 972 460 401
www.santdionis.com
CAN DÉU DEL FIRAL. Bed&Breakfast
Migdia, 30
Cassà de la Selva (17244)
Tel. 972 460 698
www.candeudelfiral.com
CAN PIFERRER. Turisme rural
Veïnat de Mosqueroles
Cassà de la Selva (17244)
Tel. 972 460 066
www.canpiferrer.com
Hotel MAS ROS
Ctra. Girona-Sant Feliu, s/n
Cassà de la Selva (17244)
Tel. 972 461 233
www.hotelmasros.com
Càmping GIRONA
Veïnat de la Barceloneta, 37, B9
Fornells de la Selva (17458)
Tel. 972 476 117
www.campinggirona.com
CAL RELLOTGER. Turisme rural
Camí de Fornells a Llambilles, km 2
Fornells de la Selva (17458)
Tel. 972 476 117
www.calrellotger.cat
Hotel ETAP
Francesc Ferrer, 16-18
Girona (17007)
Tel. 972 391 538
www.etaphotel.com
Hotel GRAN ULTÒNIA
Gran Via Jaume I, 22B
Girona (17001)
Tel. 972 203 850
www.hotelgranultoniagirona.com
Hotel IBIS
Francesc Ferrer, 16-18
Girona (17007)
Tel. 972 110 846
www.ibishotel.com
Hotel ULTÒNIA
Gran Via Jaume I, 22
Girona (17001)
Tel. 972 203 850
www.hotelultoniagirona.com
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HOTEL COSTABELLA
Av. França, 61
Girona (17007)
Tel. 972 202 524
www.hotelcostabella.com
CAN POL DE DALT. Turisme rural
Veïnat de Trullàs
Bescanó (17162)
Tel. 972 420 052
www.bedandbike.cat
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CAN JEPET. Turisme rural
Brugueres, 16
La Cellera de Ter (17165)
Tel. 972 424 127
www.casaruralcanjepet.com
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Hotel SANT MARÇAL
Ctra. d’Olot C-63, km 47
Amer (17170)
Tel. 972 430 723
www.hotelsantmarsal.com

58

Hotel CAN GARAY
Av. Narcís Arnau, 6
Les Planes d’Hostoles (17172)
Tel. 972 448 253
www.hotelcangaray.com
LA RECTORIA. Turisme rural
Veïnat de Sant Miquel de Pineda
Sant Miquel de Pineda (17175)
Tel. 691 353 111
www.larectoriadesantmiquel.com
EL FERRÉS. Turisme rural
Mas El Ferrés
Joanetes (17176)
Tel. 972 690 029
www.elferres.es
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ÀMBIT RURAL. Turisme rural
Allotjaments rurals a la Garrotxa
La Garrotxa
Tel. 650 430 798
www.ambitrural.cat
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MAS GARGANTA. Turisme rural
Ctra. a La Pinya, s/n
La Pinya (17179)
Tel. 972 271 289
www.masgarganta.com

37

EL ROURELL. Casa de colònies
Puigpardines, s/n
La Vall d’en Bas
Tel. 650 430 798
www.ambitrural.cat
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Càmping LES PRESES NATURA
Sector La Boada, s/n
Les Preses (17178)
Tel. 972 69 20 93
www.atma.cat
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LA PEÇALLARGA. Turisme rural
La Peçallarga
Ogassa (17861)
Tel. 972 728 041
www.pesallarga.com
RUTA DEL FERRO. Alberg rural
Parc de l’Estació, s/n
Sant Joan de les Abadesses (17860)
Tel. 972 720 495
www.rutadelferro.com
Càmping CAN NADAL
Route de la Preste
Prats-de-Molló-la-Preste (66230)
Tel. 33 (0) 468 397 089		
campingcannadal@orange.fr
Chambre d’Hôte
M. et Mme. Maison - El Casals
Prats-de-Molló-la-Preste (66230)
Tel. 33 (0) 468 397 615
www.gites-de-france-66.com
Càmping SAINT-MARTIN
Saint-Martin
Prats-de-Molló-la-Preste (66230)
Tel. 33 (0) 434 100 623
www.camping-saintmartin.fr
Càmping DU RIUFERRER
Mas d’en Plume
Arles-sur-Tech (66150)
Tel. 33 (0) 468 391 106
www.campingduriuferrer.com
Càmping LE VALLESPIR
Alzine Rodone, D-115
Arles-sur-Tech (66150)
Tel. 33 (0) 468 399 000
www.campingvallespir.com
Càmping NATURISTE LE VENTOUS
Mas le Ventous
Arles-sur-Tech (66150)
Tel. 33 (0) 468 878 338
www.leventousnaturiste.com
hébergement collectif
la Baillie
Villargeil
Arles-sur-Tech (66150)
Tel. 33 (0) 468 393 782
www.centre-baillie.com
MAS DI LUNA
Can Partère
Arles-sur-Tech (66150)
Tel. 33 (0) 468 834 132
www.masdiluna.com
Càmping AMELIA
Avenue Beausoleil
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)
Tel. 33 (0) 468 390 049
www.camping-amelia.com
Chambre d’Hôte
Mas Solar d’en Malcion
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)
Tel. 33 (0) 468 834 149
www.solardenmalcion.com
Chambre d’Hôte
M. Sion - Villa Taiyo
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)
Tel. 33 (0) 468 547 451
www.villa.taiyo.pagesperso-orange.fr
Càmping CLUB ALOHA
Domaine Can Roigt - La forge de Reynès
Reynes (66400)
Tel. 33 (0) 468 394 312
www.aloha-camping-amelie.com
Chambre d’Hôte
Le Château
Reynes (66400)
Tel. 33 (0) 468 850 181
www.lecastellduvilla.com
Càmping A LA FERME MAS VIDALOU
Domaine Saint Georges
Las Burgueres
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 468 873 233
www.mas-vidalou.com

Càmping LES CERISIERS
Mas de la Toure
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 468 870 008
www.campingcerisiers.com

19

Càmping LE BOSQUET
DE NOGAREDE
36, Avenue d’Espagne
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 468 872 672
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Càmping SAINT MARTIN
Route de Maureillas, D-618
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 468 370 871
www.camping-stmartin.fr

21

Càmping SAINT-GEORGES
Route de Maureillas, D-618, Km 3
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 468 870 373
www.campingsaintgeorges.com
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Chambre d’Hôte
Domaine de Bellevue
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 468 873 842
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Hotel DES ARCADES
1, Pl. Pablo Picasso
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 468 871 230
www.hotel-arcades-ceret.com
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Càmping DE LA VALLEE
Route de Maureillas
Saint-Jean-Pla-de-Corts (66400)
Tel. 33 (0) 468 832 320
www.campingdelavallee.com
Càmping LES CASTEILLETS
Quartier les Casteillets
Saint-Jean-Pla-de-Corts (66490)
Tel. 33 (0) 468 832 683
www.campinglescasteillets.com
Chambre d’Hôte
Mas Quinta
Saint-Jean-Pla-de-Corts (66400)
Tel. 33 (0) 468 833 209
www.chloeetchristian.free.fr
Chambre d’Hôte
Villargeil
Saint-Jean-Pla-de-Corts (66400)
Tel. 33 (0) 468 832 860
www.vinogeo.fr

On MENJAr
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BRIAL TRAITEUR
78, Avenue du Général de Gaulle
Le Boulou (66160)
Tel. 33 (0) 468 830 827
www.traiteur-brial.com
L’ENTREMET
10, Rue François Arago
Le Boulou (66160)
Tel. 33 (0) 468 851 132
kim-f@live.fr
LA CASA DU BOULOU
27, Avenue du Général de Gaulle
Le Boulou (66160)
Tel. 33 (0) 468 832 461
LA FRINGALE
20, Rue de la République
Le Boulou (66160)
Tel. 33 (0) 468 831 454
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LE MANEGE
22, Rue des Pyrénées
Le Boulou (66160)
Tel. 33 (0) 468 393 564

8

LE PLA-ZZA
6, Rambla des Pyrénées
Le Boulou (66160)
Tel. 33 (0) 468 397 213
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AUSSEIL
Place Josep de la Trinxeria
Prats-de-Molló-la-Preste (66230)
Tel. 33 (0) 468 397 036
www.hotel-ausseil.com
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BELLAVISTA
Place le Foiral
Prats-de-Molló-la-Preste (66230)
Tel. 33 (0) 468 397 248
www.hotel-le-bellevue.fr

28

DU COL D’ARES
Route du Col d’Arès
Prats-de-Molló-la-Preste (66230)
Tel. 33 (0) 955 722 740
www.popas.fr
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RESTAURANT DU GRAND HOTEL
Route de la Preste
Prats-de-Molló-la-Preste (66230)
Tel. 33 (0) 468 875 500
www.laprestelesbains.com
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FONT PICANT
Urbanització Bell-Lloc I, s/n
Santa Cristina d’Aro (17246)
Tel. 972 833 350
www.fontpicant.cat
EL CARRIL
Passeig Romeu, 2
Llagostera (17240)
Tel. 972 83 01 41
hostalcarril@hotmail.com
MAS ROS
Ctra. Girona-Sant Feliu, s/n
Cassà de la Selva (17244)
Tel. 972 461 233
www.hotelmasros.com
EL PATI VERD
Pl. Miquel Santaló
Girona (17002)
Tel. 972 211 212
www.carlemany.es/pativerd.html
CAN RAJOLET
Ctra. Girona - Anglès, s/n
Vilanna (17162)
Tel. 620 200 399		
immarenart@gmail.com

AUBERGE NOTRE DAME
DU CORAL
Route du Col d’Arès
Prats-de-Molló-la-Preste (66230)
Tel. 33 (0) 468 553 394
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66 sur vins
10, place de la République
Maureillas-las-Illas (66480)
Tel. 33 (0) 468 816 669
http://66survins.com

RESTAURANT CLUB NÀUTIC
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Sant Feliu de Guíxols (17220)
Tel. 972 321 336		
reserves@portguixols.cat

CA LA MATILDE
Ctra. d’Olot, 42
Sant Feliu de Pallerols (17174)
Tel. 972 444 269		
calamatilde@gmail.com

FERME AUBERGE LA
COSTA DE DALT
Route du Col d’Ares
Prats-de-Molló-la-Preste (66230)
Tel. 33 (0) 468 397 440
www.gites-ruraux-catalogne.com

37

CAN CÉSAR
Canigó, 21
Mont-ras (17253)
Tel. 972 302 396		
carolinaruiz22@gmail.com

LA CURENYA
Ctra. Santa Coloma-Olot, km 57
Les Planes d’Hostoles (17172)
Tel. 972 448 411
www.lacurenya.com

CHALET LAS CONQUES
La Preste
Prats-de-Molló-la-Preste (66230)
http://lechalet-lasconques.blogspot.com

MC DONALD’S
Centre Comercial Intermarché
Le Boulou (66160)
Tel. 33 (0) 468 877 989

LES TRABUCAYRES
Village de Las Illas
Maureillas-las-Illas (66480)
Tel. 33 (0) 468 830 756

SANT MARÇAL
Ctra. d’Olot C-63, km 47
La Cellera de Ter (17165)
Tel. 972 430 723
www.hotelsantmarsal.com
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LA TAVERNE DU TROLL
19, Avenue du Général de Gaulle
Le Boulou (66160)
Tel. 33 (0) 468 554 326
LE CEDRAT
Joacasino Le Boulou
Le Boulou (66160)
Tel. 33 (0) 468 830 120
restauration.leboulou@joa-casino.com

PASTERAL 1849 RESTAURANT
Brugueres, 16
La Cellera de Ter (17165)
Tel. 972 424 115
http://pasteral.com
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HOSTELLERIE LE RELAIS
Place Josep de la Trinxeria
Prats-de-Molló-la-Preste (66230)
Tel. 33 (0) 468 397 130
www.hostellerie-le-relais.com
LA PIZ’ZAZA
12, Rue Porte de France
Prats-de-Molló-la-Preste (66230)
Tel. 33 (0) 468 957 441
pierre.zanuy@club-internet.fr
LA PORTELLA
11, Rue Porte de France
Prats-de-Molló-la-Preste (66230)
Tel. 33 (0) 468 854 479
www.restaurant-laportella.com
LE COSTABONNE
Place le Foiral
Prats-de-Molló-la-Preste (66230)
Tel. 33 (0) 468 397 024
www.hotel-le-costabonne.com
RESTAURANT LE SUD
Place d’Armes
Prats-de-Molló-la-Preste (66230)
Tel. 33 (0) 468 397 178
LE VAL DU TECH
La Preste les Bains
Prats-de-Molló-la-Preste (66230)
Tel. 33 (0) 468 397 112
www.hotel-levaldutech.com

48

CAFE DU SPORT
26, Rue du Général De Gaulle
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)
Tel. 33 (0) 468 839 787

49

50

79

BLEU CITRON
12, Boulevard Maréchal Joffre
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 468 871 923

CASA PEDRO
8, Avenue Général Leclerc
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)
Tel. 33 (0) 468 390 324

80

CAN JORDI
10, Boulevard Jean Jaurès
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 468 877 175

EL CLAVELL
Super Amélie
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)
Tel. 33 (0) 468 39 32 80

81

CHEZ LN
21, Rue Saint Ferreol
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 468 874 084

51

LA FERME
3, Avenue Général de Gaulle
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)
Tel. 33 (0) 468 391 956

82

CHEZ MERCE
7, Avenue d’Espagne
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 468 378 395

52

Saladerie
Avenue du Docteur Buix
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)

83

53

L’Estaminet
Place de la République
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)

L’IMPREVU
70, Rue Saint Ferreol
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 468 874 826

84

54

LE DRAGON D’OR
7, Quai Georges Bosch
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)
Tel. 33 (0) 468 852 594

LA BRUIXA
26, Boulevard Joffre
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 468 876 230

55

LE JARDIN DES SAVEURS
71, Avenue du Vallespir
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)
Tel. 33 (0) 468 878 667

56

carpe diem
9, Avenue Général de Gaulle
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)
Tel. 33 (0) 468 392 790

66

67

69

LA PINEDE
Carrer del Pigot
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)
Tel. 33 (0) 468 879 500

70

LA REINE AMÉLIE
32, Boulevard de la Petite Provence
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)
Tel. 33 (0) 468 390 438
www.reineamelie.com

A LA PORTE DE L’ORIENT
La place
Arles-sur-Tech (66150)
Tel. 33 (0) 468 372 892
LES CAVES SAINT ANTOINE
Placette d’Amont
Arles-sur-Tech (66150)
Tel. 33 (0) 468 391 080
LE BON COIN
Rue Jean Vilar
Arles-sur-Tech (66150)
Tel. 33 (0) 468 839 123
LE CENTRAL
Baills Pallarès
Arles-sur-Tech (66150)
Tel. 33 (0) 468 554 202
LES CAVES MOURAGUES
Rue Joc de Pilota
Arles-sur-Tech (66150)
Tel. 33 (0) 468 549 772

71

72

73

74

PIZZAMAN NET.COM
Alzine Rodone
Arles-sur-Tech (66150)
Tel. 33 (0) 468 550 297
CAN POCH
Placette d’Avall
Arles-sur-Tech (66150)
Tel. 33 (0) 468 391 111
LES GLYCINES
Rue Joc de Pilota
Arles-sur-Tech (66150)
Tel. 33 (0) 468 391 009
MINI GOLF LE BAHIA
La Baillie
Arles-sur-Tech (66150)
Tel. 33 (0) 468 878 701
AU POIVRE VERT
7, Place de la République
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)
Tel. 33 (0) 468 390 545

75

76

77

78

LE FIN GOURMET
28, Rue des Thermes
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)
Tel. 33 (0) 468 390 608
LE LION D’OR
3, Carrer del Pardal
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)
Tel. 33 (0) 468 391 304
www.hotel-restaurant-leliondor.fr
RESTAURANT LE ROUSSILLON
Avenue Beausoleil
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)
Tel. 33 (0) 468 393 439
SOUS LE MURIER
32, Avenue du Vallespir
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)
Tel. 33 (0) 468 390 019
www.hotelleregina.com
LE CHAT QUI RIT
1, Route de Céret
Reynes (66400)
Tel. 33 (0) 468 870 222
www.restaurant-le-chat-qui-rit.fr
AL CATALÀ
15, Avenue Clémenceau
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 468 870 791
www.restaurantalcatala.com
AL DUENDE
1, Rue de Siboune
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 468 893 332
stephanelorange@sfr.fr
BELLA PIZZA
13, Avenue Michel Aribaud
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 468 877 026

Càmping ELS ROURES **
Av. del Mariner, 34-36
Sant Pau de Segúries (17864)
Tel. 972 747 000
www.elsroures.com

12

13

44

CAN VILÀ. Turisme rural
Bous, 2
Ullastret (17114)
Tel. 972 757 966
http://can-vila.blogspot.com.es

71

18

Hotel Canet
Pl. Joc de la Pilota, 2
Castelló d’Empúries (17486)
Tel. 972 250 340
www.hotelcanet.com
		
Hotel Empòrium
Santa Clara, 31
Castelló d’Empúries (17486)
Tel. 972 250 593
www.emporiumhotel.com

45

CAN MASSANES. Turisme rural
Pl. de la Vila, 1
Fontclara (17256)
Tel. 972 634 235
www.canmassanes.com

HOTEL EDELWEISS ****
Ctra. Sant Joan, 28
Camprodon (17867)
Tel. 972 740 614
www.elripolles.com/edelweiss/
pres.htm

46

MAS AMETLLER. Turisme rural
Pl. de la Font, 3
Fontclara (17256)
Tel. 972 634 085
http://masametller.com

20

Càmping Castell Mar (2a)
Platja de la Rubina - Badia de Roses
Castelló d’Empúries (17486)
Tel. 972 450 822
www.campingparks.com

47

Ca la Paquita
Ponent, 6
Fontclara (17256)
Tel. 972 634 017

21

Càmping la Laguna (1a)
Platja Can Túries, s/n
Castelló d’Empúries (17486)
Tel. 972 450 553
www.campinglaguna.com

48

CAN BARRULL. Turisme rural
Extramurs, 2
Sant Feliu de Boada (17256)
Tel. 972 634 198
www.canbarrull.com

92

93

94

95

96

97

L’ALZINE
29, Avenue du Vallespir
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)
Tel. 33 (0) 468 390 514

TABLE D’HÔTES MAISON MAURO
Maison d’Hôtes Mauro
Prats-de-Molló-la-Preste (66230)
www.maisonmauro.fr

69

11

Hotel Casa Clara
Fruita, 27
Castelló d’Empúries (17486)
Tel. 972 250 215
www.hotelcasaclara.com

91

LA CHAUMIERE
2, Avenue du Vallespir
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)
Tel. 33 (0) 468 390 535

CAN CASADELLÀ. Turisme rural
Afores, s/n
Serra de Daró (17133)
Tel. 651 915 200
www.cancasadella.net

Hotel LA TROBADA
Compositor Honorat Vilamanyà, 4-5
Ripoll (17500)
Tel. 972 702 353
www.latrobadahotel.com

17

REGALETT’ET VOUS
43, Avenue du Vallespir
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)
Tel. 33 (0) 468 954 985

68

42

68

10

LA COUPOLE
7, Rue Saint Ferréol
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 468 855 689
i-ceretan @orange.fr

90

RIBES
Hameau de la Preste
Prats-de-Molló-la-Preste (66230)
Tel. 33 (0) 468 397 104
www.hotel-ribes.com

MAS FRESÍ. Turisme rural
Barri de l’Estanyol, s/n
Vilanova de la Muga (17492)
Tel. 972 502 003
www.masfresi.com

Hotel Empordà Golf
Ctra. Torroella a Palafrugell
Gualta (17257)
Tel. 972 782 030
www.empordagolf.com

Hotel LA SOLANA DEL TER
Ctra. Barcelona-Puigcerdà C-17 km 92.5
Ripoll (17500)
Tel. 972 701 062
www.solanadelter.com

87

LES FRANGINS
Avenue du Général de Gaulle
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)
Tel. 33 (0) 468 390 787

GRAND CAFÉ DE PARIS
19, Avenue du Vallespir
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)
Tel. 33 (0) 468 390 004
http://hotelcentral66.com

41

67

9

Càmping VALL DE CAMPRODON
Les Planes de Xenturri
Camprodon (17867)
Tel. 972 740 507
www.valldecamprodon.net

LA PRALINE
Boulevard Joffre
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 468 877 121
www.lapraline.net

RESTAURANT DU CASINO
4, Avenue du Docteur Bouix
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)
Tel. 33 (0) 468 392 000

LA COSTA RURAL. Turisme rural
Costa del Rector, 6
Peralada (17491)
Tel. 972 538 293
www.lacostarural.com

Càmping el Delfín Verde
Ctra.Torroella de M./Palafrugell km 4
Torroella de Montgrí (17257)
Tel. 972 758 454
www.eldelfinverde.com

Hotel LA PERLA
Ctra. de la Deu, 9
Olot (17800)
972 262 326
www.laperlahotels.com
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89

65

40
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CAN PUJOL. Turisme rural
Orient, 11
Serra de Daró (17133)
Tel. 972 640 194
www.canpujol.net

LE SELECT
15, Avenue du Vallespir
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)
Tel. 33 (0) 468 393 798

RESTAURANT DES BAINS
ET DES GORGES
6, Place Arago
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)
Tel. 33 (0) 468 392 902
www.hotel-restaurant-bains-gorges.com

HOTEL DE LA FONT ***
Baixada de la Font, 15-17
Peralada (17491)
Tel. 972 538 507
http://hoteldelafont.com

HOTEL MOLÍ DEL MIG ****
Camí Molí del Mig, s/n
Torroella de Montgrí (17257)
Tel. 972 755 396
www.molidelmig.com

Hotel ESTACIÓ
Av. de l’Estació, 2
Olot (17800)
Tel. 972 261 007
www.hotelestacioolot.com

43

59

64

39
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Hotel de la Moneda
Pl. de la Moneda, 8-10
Castelló d’Empúries (17486)
Tel. 972 158 608
www.hoteldelamoneda.com

88

COMBES
20, Avenue du Vallespir
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)
Tel. 33 (0) 468 878 500
www.hotelcombes.com

HOTEL GOLF CLUB PERALADA*****
Rocabertí, s/n
Peralada (17491)
Tel.972 538 830
www.golfperalada.com

MAS D’EN BOU. Turisme rural
Mas d’en Bou, s/n
Torroella de Montgrí (17257)
Tel. 972 752 177
www.masdenbou.com

Hotel BORRELL
Notari Nonet Escubós, 8
Olot (17800)
Tel. 972 276 161
www.hotelborrell.com

16

58

63

14

38

64

LA CHUNGA
Boulevard Jean Jaurès
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 468 875 353
francois.immo@live.fr

LA FONTAINE
Place des 9 Jets
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 468 872 347

RESTAURANT BEAU SITE
32, Rue de la Rivièra
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)
Tel. 33 (0) 468 390 042
www.lebeausite@sfr.fr

13

HOSTAL CAN PALOL **
Nou de Sant Joan, 5
Peralada (17491)
Tel. 696 592 990
http://canpalol.webcindario.com

CAN JUNQUÉ. Turisme rural
Pujada de l’Església, s/n
Ullà (17140)
Tel. 972 641 137
www.canjunque.com

86

LE RELAIS DES THERMES
34, Rue des Thermes
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)
Tel. 33 (0) 468 393 666

62

12

37

15

LE POINT BARRE
45, Avenue du Vallespir
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)
Tel. 33 (0) 468 872 215

61

11

CAN GORI. Turisme rural
Vallgornera,1
Peralada (17491)
Tel. 972 538 162
www.cangori.com

LA CERISAIE
Route de Fontfrède
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 468 839 362
www.restaurant-la-cerisaie-ceret.fr

85

57

60
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TOP FOOD
13, Avenue Georges Clémenceau
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 468 870 791
LE DAL’I BAR
14, Rue Mirabeau
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 468 814 204
LE FRANCE
35, Boulevard Maréchal Joffre
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 468 871 127

2

3

4

5

6

7

8

9

22

LE P’TIT GRILL
Rue Saint Ferréol
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 468 877 791
LE PIED DANS LE PLAT
Place des 9 Jets
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 468 871 765
LE QUATTROCENTO
Place des Neuf Jets
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 468 871 560
www.lequattrocento.net
GUY MOLAS
Z.I Rue de Batère
Céret (66400)
33 (0) 468 218 462
www.guymolastraiteur.com
L’HOSTALET DE VIVES
5, Rue de la Mairie
Vives (66490)
Tel. 33 (0) 468 830 552
hostalet.de.vives@free.fr

On DORMIR
I MENJAr
1
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HOTEL LE GRILLON D’OR **
40, Rue de la République
Le Boulou (66160)
Tel. 33 (0) 468 830 360
www.grillon-dor.com

28

Hotel LE MAS DE LES CLUSES
Chaîne Thermale du Soleil (D900)
Les Cluses (66480)
Tel. 33 (0) 468 877 860
lemasdelescluses@chainethermale.fr

29

Càmping LES PEDRES
Ventador, s/n
Capmany (17750)
Tel. 972 549 192
www.campinglespedres.net

30

CAN GENER. Turisme rural
C/ de la Font, 7
Capmany (17750)
Tel. 972 549 093
www.cangener.com

31

CAN LLOBET. Turisme rural
Major, 14
Capmany (17750)
Tel. 629 387 406
www.canllobet.com

32

EL MIRGOLER. Turisme rural
Sant Climent, 1
Capmany (17750)
Tel. 972 549 093
www.elmirgoler.com

33

MAS PAULÍ. Turisme rural
Mas Pauli, s/n
Capmany (17750)
Tel. 687 429 633
www.maspauli.com

34

CAN CARBÓ DE LES OLIVES
Turisme rural
Peralada (17491)
Tel. 972 538 623
www.hotelcancarbo.com

35

CAN GENÍS. Turisme rural
Vilella, 25 / Anton Tuyet, 9-17
Peralada (17491)
Tel. 972 538 186
www.can-genis.com

36

Càmping Mas Nou (2a)
Mas Nou, 7
Castelló d’Empúries (17486)
Tel. 972 454 175
www.campingmasnou.com
			
Càmping Nàutic Almata
Ctra. de Castelló d’Empúries
a St. Pere Pescador
Castelló d’Empúries (17486)
Tel. 972 454 477
www.almata.com
Càmping LA RUBINA
Platja de la Rubina, s/n
Empuriabrava (17487)
Tel. 972 450 507
www.rubinaresort.com
MAS DEL MAR. Turisme rural
Camí de les Goles, s/n
Sant Pere Pescador (17470)
Tel. 659 021 336
www.masdelmar.com
MAS HORTA PRIM. Turisme rural
Ctra. Torroella de Fluvià, 6
Sant Pere Pescador (17470)
Tel. 972 520 108
mashortaprim@yahoo.es
Mas del Joncar
Camí del Joncar, 15
Sant Pere Pescador (17470)
Tel. 972 521 072
www.masdeljoncar.com
Càmping la Ballena Alegre
Ctra. de Sant Martí d’Empúries, s/n
Sant Pere Pescador (17470)
Tel. 972 520 302
www.ballena-alegre.com
Càmping las Dunas (1a)
Ctra. de Sant Martí d’Empúries, s/n
Sant Pere Pescador (17470)
Tel. 972 521 717
www.campinglasdunas.com
CAN MAs (1a)
Ctra. de St. Pere Pescador a
St.Martí d’Empúries, s/n
Sant Pere Pescador (17470)
Tel. 972 520 258
www.canmas.net
EL POU COLOM. Turisme rural
Pou Colom, 4
L’Armentera (17472)
Tel. 645 849 129
Ca la Paula
Major, 4
L’Armentera (17472)
Tel. 972 550 048
www.calalaura.com
Mas Peraquintana i Albonar
Cinc Claus
L’Escala (17130)
Tel. 972 772 368
www.masperaquintana.com
			
Hostal Empúries
Platja Portitxol, s/n
L’Escala (17130)
Tel. 972 770 207
www.hostalempuries.com
Hotel Albons
Ctra. La Bisbal a Figueres, Km 18
L’Escala (17130)
Tel. 972 788 500
www.hotelalbons.com
CAN BRANCÓS. Turisme rural
Camí de Sobrestany, 8
Bellcaire d’Empordà (17141)
Tel. 637 498 507
www.canbrancos.com
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CAN GINESTA. Turisme rural
Vilademunt, 8
Sant Feliu de Boada (17256)
Tel. 972 645 096
www.canginesta.com
HOTEL SANT FELIU *
Pl. de l’Església, s/n
Sant Feliu de Boada (17256)
Tel. 972 634 182
www.santfeliuhotel.net
HOTEL MAS SALVI ****
Carmany, s/n
Pals (17256)
Tel. 972 636 478
www.massalvi.com
Hotel Mas Roig
Ctra. de Pals a Torroella, 17
Pals (17256)
Tel. 972 637 363
info@hotelmasroig.com
Càmping Mas Patoxas
Ctra. C-31 Palafrugell - Pals, km.339
Pals (17256)
Tel. 972 636 928
www.campingmaspatoxas.com
HOTEL MAS TORRENT *****
Afueras de Torrent, s/n
Torrent d’Empordà (17123)
Tel. 972 303 292
www.mastorrent.com
SA COVA
Av. Onze de Setembre, 71
Platja d’Aro (17250)
Tel. 972 825 770
www.nm-suites.cat
Hotel GIVEROLA
Ctra. Tossa-Sant Feliu, km 5
Tossa de Mar (17320)
Tel. 972 340 000
www.giverola.es
Hotel BARCAROLA
Pau Picasso, 1-19
Sant Feliu de Guíxols (17220)
Tel. 972 326 932
www.barcarola.com
Hotel HOSTAL DEL SOL
Ctra. de Palamós, 194
Sant Feliu de Guíxols (17220)
Tel. 972 320 193
www.hostaldelsol.cat
Hotel SANT POL
Platja de Sant Pol, s/n
Sant Feliu de Guíxols (17220)
Tel. 972 321 070
www.hotelsantpol.com
Hostal EL CARRIL
Passeig Romeu, 2
Llagostera (17240)
Tel.972 830 141
hostalcarril@hotmail.com
Hotel PENINSULAR
Nou, 3 / Av. Sant Francesc, 6
Girona (17001)
Tel. 972 203 800
www.novarahotels.com
Hostal FONDA TARRÉS
Pl. Catalunya, 5
Anglès (17160)
Tel. 972 421 314
www.fondatarres.com
Fonda FINET
Sant Antoni, 3
Sant Feliu de Pallerols (17174)
Tel. 972 444 024
www.fondafinet.com
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HOTEL MARISTANY ***
Pg. Maristany, 20
Camprodon (17867)
Tel. 972 130 078
www.hotelmaristany.com

15

Hotel GRÈVOL
Ctra. Camprodon-Setcases, s/n
Llanars (17869)
Tel. 972 741 013
www.hotelgrevol.com

16

74

Hostellerie LE RELAIS
3, Place Josep de la Trinxeria
Prats-de-Molló-la-Preste (66230)
www.hostellerie-le-relais.com

75

Hotel LE BELLEVUE
Place le Foirail
Prats-de-Molló-la-Preste (66230)
www.hotel-le-bellevue.fr

76

77
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Hôtel LE VAL DU TECH
La Preste
Prats-de-Molló-la-Preste (66230)
http://hotel-levaldutech.com

Hotel LES GLYCINES
7, Rue du Jeu de Paume
Arles-sur-Tech (66150)
hotellesglycines@wanadoo.fr
GRAND HOTEL DE LA REINE AMELIE
32, Bd de la Petite Provence
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)
www.reineamelie.com
Hotel LA PINEDE
2, Carrer del Pigot
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)
lapinede@chainethermale.fr

81

82

Hotel MARTINET
1, Rue Hermabessiere
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)
www.hotelmartinet.fr

83

HOtel LE MAS TRILLES
Le Pont de Reynes
Reynes (66160)
www.le-mas-trilles.com

85
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Hotel RIBES
La Preste
Prats-de-Molló-la-Preste (66230)
www.hotel-ribes.com

Hotel LE ROUSSILLON
Avenue Beau Soleil
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)
Tel. 33 (0) 468 393 439
leroussillon@chainethermale.fr

84
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le relais des chartreuses
106, Avenue d’en Carbouner
Le Boulou (66160)
Tel. 33 (0) 468 831 588
http://relais-des-chartreuses.fr
le neoulous
Route de Céret
Le Boulou (66160)
Tel. 33 (0) 468 875 220
www.leneoulous.com
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sERVEIS
1

CYCLE DES ALBERES. Reparació
Espace des Alberes, D618
Laroque-des-Alberes (66740)
Tel. 33 (0) 468 898 960

2

OUTDOOR EMPORDÀ. Agència
Port de la Clota, 1
L’Escala (17130)
Tel. 627 496 465
www.outdoor-emporda.com

3

CICLES JK. Lloguer de bicicletes
Àngel Guimerà, 49
Palafrugell (17200)
Tel. 972 61 07 09
www.ciclesjk.com

4

5

6

DOJO. Lloguer de bicicletes
Rambla Joan Bordàs, 32
Sant Feliu de Guíxols (17220)
Tel. 972 321 146
dojosantfeliu2000@hotmail.com
Taxi ANTONI JUANALS
Girona, 215, 1er
Sant Feliu de Guíxols (17220)
Tel. 699 365 253
ajuanals@terra.es
BIKE ÀREA. Venda i reparació
Passeig Romeu, 1 A
Llagostera (17240)
Tel. 972 831 843
zanshirer@gmail.com

27

28

3

CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Plaça Jaume I, s/n
Castelló d’Empúries (17486)
Tel. 972 156 233
www.castelloempuriabrava.com

32

BURRICLETA. Lloguer
Ctra. C-25, km 244
Cassà de la Selva (17244)
Tel. 610 207 391
www.es.burricleta.com

5

CENTRE BIKER. Venda i reparació
Joaquim Botet i Sisó, 12 Baixos
Girona (17003)
Tel. 972 912 914
www.centrebikergirona.com

6

CICLOTURISME I MEDI AMBIENT
Impressors Oliva, 2
Girona (17005)
Tel. 972 221 047
www.cicloturisme.com

7

TRÀFACH BIKES. Lloguer
Major, 14
Salt (17190)
Tel. 972 406 067
www.motostrafach.com

8

BICICARRIL.COM. Lloguer
Av. de la Selva, 2-4
Amer (17170)
Tel. 972 430 013
www.bicicarril.com

9

CAMPI QUI PUGUI
Lloguer de bicicletes
Av. Estació, s/n
Les Preses (17178)
Tel. 638 707 808
www.campiquipugui.cat

10

L’ESCALA
Plaça de les Escoles, 1
L’Escala (17130)
972 770 603
www.visitlescala.com

11

RIELLS
Plaça de l’ Univers, s/n
Riells (17130)
Tel. 972 770 603
www.visitlescala.com

12

TORROELLA DE MONTGRÍ
Ullà, 31 (Can Quintana)
Torroella de Montgrí (17257)
Tel. 972 755 180
www.torroella-estartit.cat

13

L’ESTARTIT
Passeig Marítim, s/n
L’Estartit (17258)
Tel. 972 751 910
www.visitestartit.com

14

PERATALLADA
Unió, 3
Peratallada (17113)
Tel. 972 645 522
www.forallac.cat

15

PERATALLADA
Plaça del Castell, 3
Peratallada (17113)
Tel. 972 987 030
www.forallac.cat

16

PALAFRUGELL
Carrer del Carrilet, 2
Palafrugell (17200)
Tel. 972 300 228
www.visitpalafrugell.cat

17

PALAFRUGELL
Santa Margarida, 1
Palafrugell (17200)
Tel. 972 300 228
www.visitpalafrugell.cat

18

TAMARIU
Carrer de la Riera, s/n
Tamariu (17212)
Tel. 972 620 193
www.visitpalafrugell.cat

19

LLAFRANC
Passeig de Cípsela, s/n
Llafranc (17211)
Tel. 972 305 008
www.visitpalafrugell.cat

20

LOC’EVASION. Lloguer/reparació
Quai Marco Polo Résidence les
Villégiales du Môle
Argelès-sur-Mer (66700)
Tel. 33 (0) 468 542 966

CALELLA DE PALAFRUGELL
Carrer de les Voltes, 4
Calella de Palafrugell (17210)
Tel. 972 614 475
www.visitpalafrugell.cat

21

VÉLOCATION. Lloguer/reparació
187, avenue du Tech
Résidence Central Beach
Argelès-sur-Mer (66700)
Tel. 33 (0) 468 816 161
www.velocation.fr

MONT-RAS
Plaça de l’Ajuntament, 1
Mont-ras (17253)
Tel. 972 301 974
www.mont-ras.cat

22

ALOHA AVENTURE
Lloguer de bicicletes
La Forge de Reynes
Reynes (66160)
Tel. 33 (0) 468 394 312
www.aloha-aventure.com

PALAMÓS - SANT ANTONI
DE CALONGE
Passeig del Mar, s/n
Palamós (17230)
Tel. 972 600 550
www.visitpalamos.cat

23

CENTRE LOGÍSTIC. Lloguer
Av. Estació, 3
Olot (17800)
Tel. 972 692 023
www.atma.cat
CEA ALT TER. Educació ambiental
Molí Petit, s/n
Sant Joan de les Abadesses (17860)
Tel. 686 113 344
www.alt-ter.org
INEXTREMIS AVENTURA
4, Rue Saintes Juste et Ruffine
Prats-de-Molló-la-Preste (66230)
Tel. 33 (0) 468 397 194
www2.inextremis-aventura.com
CENTRE SPORTS ET LOISIRS
DE LA BAILLIE. Lloguer de bicicletes
Route de la Baillie
Arles-sur-Tech (66150)
Tel. 33 (0) 468 393 782
www.centre-baillie.com
Taxi FERNANDEZ
67, Barri d’Avall
Arles-sur-Tech (66150)
Tel. 33 (0) 468 390 895
ALBERABIKE
Lloguer/reparació
Zone d’activités 22, chemin de Palau
Argelès-sur-Mer (66700)
Tel. 33 (0) 981 283 600
www.alberabike.com
ARGELES VELOS
Lloguer/reparació
13, Avenue du Général de Gaulle
Argelès-sur-Mer (66700)
Tel. 33 (0) 468 544 956
http://argelesvelos.e-monsite.com
BLUE BEAR. Lloguer/reparació
Camping la Sirène Route de Taxo
Argelès-sur-Mer (66700)
Tel. 33 (0) 468 893 882
www.bluebear.org
GUIDÓN FUTÉ
Lloguer/reparació
465, avenue du Tech Résidence
Le Pré Catalan - Bâtiment A
Argelès-sur-Mer (66700)
Tel. 33 (0) 468 815 655

FUN BIKE CENTER
Lloguer de bicicletes
1 Bis, Rue de Batère,
Espace Tech Oulrich
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 468 222 934
www.funbike-center.com
VTT66 LE YAOUANQ ALAIN
Lloguer de bicicletes
Bâtiment C15-27, rue des Mimosas
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 683 052 960
www.vtt66.fr

24
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26

JMR PASTOR. Lloguer/reparació
3 bis, route de Collioure
Argelès-sur-Mer (66700)
Tel. 33 (0) 468 811 229

OFICINES
DE TURISME

2

31
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1

FIGUERES
Plaça del Sol, s/n
Figueres (17600)
Tel. 972 503 155
www.figueres.cat

TOT HI CAP. Emmagatzematge
Ctra. N-II, km 706.5
Riudellots de la Selva (17457)
Tel. 972 477 900
www.tothicap.com

LE BOULOU
1, Rue du Château
Le Boulou (66160)
Tel. 33 (0) 468 875 095
www.tourisme-leboulou.fr
MAUREILLAS-LAS-ILLAS
BP 14
Maureillas-las-Illas (66480)
Tel. 33 (0) 468 834 800
www.maureillas.fr
PERALADA
Pl. Peixateria, 6
Peralada (17491)
Tel. 972 538 840
www.peralada.org

28

29

30

ROSES
Av. de Rhode, 77-79
Roses (17480)
Tel. 972 257 331
www.roses.cat
EMPURIABRAVA
Av. Pompeu Fabra, s/n (Centre cívic)
Empuriabrava (17487)
Tel. 972 450 802
www.castelloempuriabrava.com
SANT PERE PESCADOR
Ctra. de la Platja, s/n
Sant Pere Pescador (17470)
Tel. 972 520 535
www.santpere.cat
L’ESCALA
Ctra. Orriols-Viladamat
L’Escala (17130)
Tel. 972 770 603
www.visitlescala.com

PALAMÓS
Passeig del Mar, s/n
Palamós (17230)
Tel. 972 600 550
www.visitpalamos.cat
PALAMÓS
Av. Onze de Setembre
Palamós (17230)
Tel. 972 600 550
www.visitpalamos.cat
PALAMÓS
Platja de la Fosca
Palamós (17230)
Tel. 972 600 550
www.visitpalamos.cat
SANT ANTONI DE CALONGE
Av. Catalunya, 26
Sant Antoni de Calonge (17252)
Tel. 972 661 714
www.calonge.cat
CALONGE
Plaça Major, s/n
Calonge (17251)
Tel. 972 609 445
www.calonge.cat
PLATJA D’ARO
Mn. Cinto Verdaguer, 4
Platja d’Aro (17250)
Tel. 972 817 179
www.platjadaro.com
PLATJA DE SANT POL
Platja de Sant Pol
Sant Feliu de Guíxols (17220)
Tel. 972 820 646
www.guixols.cat
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Passeig del Mar, 8-12
Sant Feliu de Guíxols (17220)
Tel. 972 820 051
www.guixols.cat
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PERE GUARDIOLA
Ctra. GI-602, km 2.9
Capmany (17750)
Tel. 972 549 024
www.pereguardiola.com

34

OLIVER CONTI
Puignau, s/n
Capmany (17750)
Tel. 972 193 161
www.oliverconti.com

35

CELLER ARCHÉ PAGÈS
Sant Climent, 31
Capmany (17750)
Tel. 972 549 229
www.cellerarchepages.com

36

CELLERS SANTAMARIA
Pl. Major, 6
Capmany (17750)
Tel. 972 549 033
www.granrecosind.com

37

CASTILLO DE CAPMANY
Del Fort, 5
Capmany (17750)
Tel. 606 349 452
www.castillodecapmany.com

38

CELLER MARIÀ PAGÈS
Pujada, 6
Capmany (17750)
Tel. 972 54 91 60
www.cellermpages.com

39
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VINYES D’OLIVARDOTS
Paratge d’Olivardots, s/n
Capmany (17750)
Tel. 93 540 10 59
www.olivardots.com

40

14

ALDEA DE BUSCARÓS
Ctra. de Darnius, km 2.5
Capmany (17750)
Tel. 972 531 765
malala@bandalux.es

15

CASTELL DE BIART
Ctra. Vilarnadal-Peralada
Masarac (17763)
Tel. 972 555 235
www.castelldebiart.es

SANTA CRISTINA D’ARO
Estació, 4
Santa Cristina d’Aro (17246)
Tel. 972 835 293
www.santacristina.net

7

LLAGOSTERA
Passeig Romeu, s/n
(Estació del Carrilet)
Llagostera (17240)
Tel. 972 832 322
www.llagostera.cat

8

GIRONA
Joan Maragall, 2
Girona (17002)
Tel. 972 975 975
www.gencat.cat/generalitatgirona
GIRONA
Berenguer Carnicer, 3-5
Girona (17001)
Tel. 972 211 678
www.puntdebenvinguda.com
GIRONA
Rambla de la Llibertat, 1
Girona (17004)
Tel. 972 010 001
www.girona.cat/turisme
LES PLANES D’HOSTOLES
Passeig de l’Estació, 2
Les Planes d’Hostoles (17172)
Tel. 972 448 026
www.lesplanes.cat
SANT FELIU DE PALLEROLS
Ctra. d’Olot, 43 (Antiga Estació)
Sant Feliu de Pallerols (17174)
Tel. 972 444 474
webspobles.ddgi.cat
ELS HOSTALETS D’EN BAS
Teixeda, 12
Els Hostalets d’en Bas (17177)
Tel. 972 692 177
www.vallbas.cat
LES PRESES
Antiga Estació, s/n
Les Preses (17178)
Tel. 972 692 023
www.lespreses.cat
OLOT
Hospici, 8
Olot (17800)
Tel. 972 260 141
www.turismeolot.cat
OLOT
Av. Santa Coloma, s/n
Olot (17800)
Tel. 972 268 112
www.gencat.cat/parcs/garrotxa
CAMPDEVÀNOL
Plaça Anselm Calvé, 6
Campdevànol (17530)
Tel. 972 730 019
www.campdevanol.org
RIPOLL
Plaça de l’Abat Oliba, s/n
Ripoll (17500)
Tel. 972 702 351
www.el ripolles.com
SANT JOAN DE LES ABADESSES
Plaça de l’Abadia, 9
Sant Joan de les Abadesses (17255)
Tel. 972 720 599
www.santjoandelesabadesses.cat
CAMPRODON
Plaça Espanya, 1
Camprodon (17867)
Tel. 972 740 010
www.camprodon.cat
CAMPRODON
Ctra. C-38, km 9.6
Camprodon (17867)
Tel. 972 740 936
www.valldecamprodon.org
PRATS-DE-MOLLÓ-LA-PRESTE
Place le Foiral
La Preste (66230)
Tel. 33 (0) 468 397 083
www.pratsdemollolapreste.com
ARLES-SUR-TECH
Le Palau, Rue J.B. Barjau
Arles-sur-Tech (66150)
Tel. 33 (0) 468 391 199
www.tourisme-haut-vallespir.com
AMÉLIE-LES-BAINS-PALALDA
22, Avenue du Vallespir
Amélie-les-Bains-Palalda (66110)
Tel. 33 (0) 468 390 198
www.amelie-les-bains.com
CÉRET
1, Avenue Clémenceau
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 468 870 053
www.ot-ceret.fr
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LES VIGNERONS DU VALLESPIR
Cave coopérative, 25 av Jean Moulin
Le Boulou (66160)
Tel. 33 (0) 468 831 694
vigneronsduvallespir@orange.fr
FROMAGERIE LE COUMOU
Chemin de la Selva
Maureillas-las-Illas (66480)
Tel. 33 (0) 468 873 906
dominique.longue@wanadoo.fr
ELEVAGE BARBOTEU
Mas Marill
Maureillas-las-Illas (66480)
Tel. 33 (0) 468 392 200
sebarboteu@hotmail.fr
VINYES DELS ASPRES
Requesens, s/n
Cantallops (17708)
Tel. 619 741 442
www.vinyesdelsaspres.cat
MASIA SERRA
Dels Solés, 20
Cantallops (17708)
Tel. 972 531 765
www.masiaserra.com
OLIVEDA
La Roca, 3
Capmany (17750)
Tel. 972 549 011
www.grupoliveda.com

RESTAURANTS
MICHELIN
1

LES PALMIERS *
Av. Louis et Michel Soler, 33
Laroque-des-Albères (66470)
Tel. 33 (0) 468 897 361
www.lespalmiers.eu

2

LA BALETTE *
Route de Port-Vendres
Cotlliure (66190)
Tel. 33 (0) 468 820 507
www.la-balette.com

3

MAS PAU *
Ctra. Figueres-Besalú
Avinyonet de Puigventós (17742)
Tel. 972 546 154
www.maspau.com

4

MIRAMAR **
Passeig Marítim, 7
Llançà (17490)
Tel. 972 380 132
www.restaurantmiramar.com

5

LA LLAR *
Ctra. Roses-Figueres, km 4
Roses (17480)
Tel. 972 255 368
www.restaurantlallar.com

6

BODEGAS MAS VIDA
Afores, s/n
Cistella (17741)
Tel. 972 546 384
www.bodegasmasvida.com

ELS BRANCS *
Av. Díaz Pacheco, 26
Cala Canyelles-Petites
Roses (17480 Roses)
Tel. 972 256 200
www.elsbrancs.com

7

41

SOTA ELS ÀNGELS
Ctra. La Bisbal-Calonge
Cruïlles (17116)
Tel. 618 852 190
www.sotaelsangels.com

CASAMAR *
Neró, 3
Llafranc (17211)
Tel. 972 300 104
www.hotelcasamar.net

8

42

MAS ANGLADA
Mas Anglada
Fonteta - Forallac (17110)
Tel. 972 225 508
alconvest@live.com

LA CUINA DE CAN SIMON *
Portal, 24
Tossa de Mar (17320)
Tel. 972 341 269
www.restaurantcansimon.com

9

16

TERRA REMOTA
Ctra. de Capmany, km 6 (Els Tallats)
Sant Climent Sescebes (17751)
Tel. 972 193 727
www.terraremota.com

43

CELLER MAS PATIRÀS
Jardins de l’Empordà. Jardí Botànic
Fonteta-Forallac (17110)
Tel. 972 642 687
www.jardinsemporda.com

ELS TINARS *
Ctra. Sant Feliu-Girona, km 7.2
Llagostera (17240)
Tel. 972 830 626
www.elstinars.com

10

17

CELLER MARTÍ FABRA
Barri de Vic, 26
Sant Climent Sescebes (17751)
Tel. 972 563 011
joan@cellermartifabra.com

44

MAS OLLER
Ctra. GI-652, km 0.23
Torrent (17123)
Tel. 972 300 001
www.masoller.com

MASSANA*
Bonastruc de Porta, 10
Girona (17001)
Tel. 972 213 820
www.restaurantmassana.com

11

18

CELLER COOPERATIU
Ctra. de la Jonquera, 33
Espolla (17753)
Tel. 972 563 178
www.cellerespolla.cat

45

CAN SAIS, SL
Raval de Dalt, 10
Vall-llobrega (17253)
Tel. 972 318 033
www.cellercansais.com

EL CELLER DE CAN ROCA ***
Can Sunyer, 48
Girona (17007)
Tel. 972 222 157
www.cellercanroca.com

12

19

TERRER D’EN TASSIS
Amadeu Sudrià, 10
Espolla (17753)
Tel. 605 994 340
rubenparera@cellerminguet.com

46

MAS CAP DE GALL
Paratge Portalada, 20
Palafrugell (17200)
Tel. 609 801 792
www.mascapdegall.cat

EL BÒ·TIC *
Ctra. Girona-Palamós C-66, km 11.5
Corçà (17121)
Tel. 972 630 869
www.bo-tic.com

13

20

SETZEVINS
Relliquer, 11 baixos
Espolla (17753)
Tel. 639 264 313
www.setzevins.cat

47

CELLER BRUGAROL
Paratge Bell-Lloc
Palamós (17230)
Tel. 972 314 501
www.brugarol.com

L’ALIANÇA *
Jacint Verdaguer, 3
Anglès (17160)
Tel. 972 420 156
www.restaurantalianca.com

14
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ESPELT VITICULTORS
Ctra. de Roses, s/n
Rabós d’Empordà (17754)
Tel. 972 563 426
www.espeltviticultors.com

48

MAS GIL - CLOS D’AGON
Mas Gil, s/n
Calonge (17251)
Tel. 972 66 14 86

LES MAGNÒLIES *
Mn. Anton Serres, 7
Arbúcies (17401)
Tel. 972 860 879
www.lesmagnolies.com

22

49

CELLER MAS EUGENI
Paratge del Ronguillo
Calonge (17251)
Tel. 972 650 184
darnaculletam@yahoo.es

15

CELLERS D’EN GUILLA
Barri Delfià, s/n
Rabós d’Empordà (17754)
Tel. 646 870 827
an@iies.es

CA L’ARPA *
Passeig Indústria, 5
Banyoles (17820)
Tel. 972 572 353
www.calarpa.com

23

50

CASTELL DE CALONGE
Sant Nazari, 20
Calonge (17251)
Tel. 972 60 14 02
castellcalonge@eresmas.com

16

LA VINYETA
Camí Mollet de Peralada
a Masarac, s/n
Mollet de Peralada (17752)
Tel. 972 505 323
www.lavinyeta.es

LES COLS **
Ctra. de la Canya, s/n
Olot (17800)
Tel. 972 269 209
www.lescols.com

51

MAS MONT
Mas Mont
Calonge (17251)
Tel. 972 196 048
agriteccb@terra.es

17

CA L’ENRIC **
Ctra. de Camprodon N-260, km 91
La Vall de Bianya (17813)
Tel. 972 290 015
www.calenric.net

52

FROMAGERIE LA MASOU
Prats-de-Molló-la-Preste (66230)
Tel. 33 (0) 468 397 132

18

53

PATISSERIE TOURON
Placette d’Avall
Arles-sur-Tech (66150)
Tel. 33 (0) 468 391 047
rousquille0319@orange.fr

LA FONDA XESC *
Pl. del Roser, 1
Gombrèn (17531)
Tel. 972 730 404
www.fondaxesc.com

9

10
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12
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COOPERATIVA AGRÍCOLA
Espolla, 9
Mollet de Peralada (17752)
Tel. 972 563 150

25

ROIG PARALS, SL
Garriguella, 8
Mollet de Peralada (17752)
Tel. 669 873 755
www.roigparals.cat

26

27

cellers i
productes
del terrer

ESPELT VITICULTORS
Mas Espelt, s/n
Vilajuïga (17493)
Tel. 972 531 727
www.espeltviticultors.com

28

29

VINÍCOLA DEL NORDEST
Espolla, 9
Mollet de Peralada (17752)
Tel. 972 563 150
www.vinicoladelnordest.com
CAVES DEL CASTILLO DE PERELADA
Paratge la Granja
Peralada (17491)
Tel. 972 538 011
www.castilloperelada.com
MAS PÒLIT
Raval de la Font, 1
Vilamaniscle (17781)
Tel. 972 552 168
www.maspolit.com
AV BODEGUERS
Baldiri, s/n
Vilamaniscle (17781)
Tel. 676 231 199
www.avbodeguers.com

54
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GELAMÀ
Estació, 6
Vilajuïga (17493)
Tel. 972 530 031
www.gelama.cat
EMPORDÀLIA
Ctra. de Roses, 3
Vilajuïga (17493)
Tel. 972 530 043
www.empordalia.com
EMPORDÀLIA
Ctra. de Roses, s/n
Pau (17494)
Tel. 972 530 140
www.empordalia.com
MAS ESTELA
Mas Estela, s/n
La Selva de Mar (17489)
Tel. 972 126 176
www.masestela.com
CELLER MARTÍN FAIXÓ
Ctra. de Cadaqués, s/n
Roses (17480)
Tel. 972 159 401
www.cellermartinfaixo.com

VOLAILLES DU MAS DAGAS
Route de la Forêt
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 603 553 320
joane.poinas@voila.fr
DOMAINE SAQUÉS
Avenue Maréchal Foch
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 468 872 641
domainesaque@sfr.fr
APICULTEUR GAETAN LEBER
Falguerolles
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 468 872 383
mieleber@wanadoo.fr

57

VERGERS - MAS VIDALOU
Domaine Saint Georges
Las Burgueres
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 468 873 233
www.mas-vidalou.com

30

COOPERATIVA AGRÍCOLA
Ctra. de Roses, s/n
Garriguella (17780)
Tel. 972 530 002
www.cooperativagarriguella.com

58
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MAS LLUNES
Escoles, 2
Garriguella (17780)
Tel. 972 552 684
www.masllunes.es

CHARCUTERIE GUY MOLAS
1, Avenue Francesc Irla
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 468 873 026
www.guymolastraiteur.com

59

BODEGAS TROBAT
Castelló,10
Garriguella (17780)
Tel. 972 530 092
www.bodegastrobat.com

LES VIGNERONS DU VALLESPIR
Château d’Aubiry
Céret (66400)
Tel. 33 (0) 468 831 872
vigneronsduvallespir@orange.fr

60

BERGERIE DE VIVES
Vives (66490)
Tel. 33 (0) 468 835 013

32

33

MASETPLANA
Paratge dels Pedreguers, s/n
Garriguella (17780)
Tel. 972 505 455
www.masetplana.com

Criteris de selecció
A FRANÇA
Allotjaments de lloguer
(Habitacions a casa de particulars Chambres d’hôtes)
Establiments classificats a partir
de dues estrelles i/o amb segells
«Clévacances» i «Gîte de France» pels
quals s’efectua una visita de control.
És possible reservar-hi una nit.
Hotels I CÀMPINGS
Establiment classificat pel turisme
amb un local tancat per guardar les
bicicletes.
Restauració
Els establiments mencionats a les guies
que es basen sobre visites d’evaluació:
Bistrots de Pays i/o Cafés de Pays, Bottin
Gourmand, Champérard, Gault Millau,
Guide du Routard, Guide Hubert, Guide
Michelin, Pudlowski, Restaurateurs de
France, Restaurateurs d’Europe, Tables
et Auberges de France, Toques blanches,
Logis de France, Qualité Sud de France,
Tourisme et Handicap i Ferme auberge.
Els restaurants que pertanyen a cadenes
o les franquícies són exclosos, excepte
si són: Logis de France i Qualité Sud
de France.
Cellers i productes
del terrer
Establiments amb l’etiqueta Tourisme
de terroir i Sud de France.

criteris
BED&BIKE
El distintiu Bed&Bike garanteix que
l’establiment ofereix serveis adequats
per als cicloturistes: pernoctació d’una
sola nit, espais per guardar i rentar les
bicicletes i per rentar i assecar l’equip,
lots de reparació, menús equilibrats
per a ciclistes i informació útil per al
cicloturista, entre d’altres.

