Fitxa excursió SECCIÓ de MUNTANYA La Massa CCV
Indret: TRAVESSA PORTBOU – COTLLIURE
(camins de l’exili)
Temps aproximació amb cotxe:
2 hores

Data: 10/06/18

Temps de caminar (orientatiu):
6,5 hores efectives (8 hores totals)

Grau de dificultat: mitjà (distancia 26 km i Desnivell acumulat: + 800 metres
desnivell)
Responsable i telèfon de contacte:
Eli Andiñach, Montse Alabau i Santi Mundí (600576284)
Horari:
Anada: Sortida de La Quintana a les 06:30 per començar a caminar a les 08:30
Si no ens entretenim massa podem ser a Cotlliure a les 17 h
Tornada: Trens des de Cotlliure a Portbou a les 17:32 i les 19:06, trajecte 22’
Arribada a Vilassar a les 20 o 21:30
Material:
 Sobretot bon calçat, son 26 km sense cap dificultat especial (apart de la distància i
el desnivell) però caminant sobre roca o terreny pedregós
 Recomanable portar bastons, gorra i un paravent
 Esmorzar i dinar així com aigua (travessarem 3 pobles amb bars i botigues)
El primer descans a Cerbere el fem a una plaça on hi ha un forn i una fruiteria.
 Vestit de bany + tovallola o capelina en funció de la previsió
 Pantaló curt si ha de fer calor, protecció solar, ulleres de sol
Descripció ruta:
Sortim des de Portbou i fem el desnivell mes dur, 200 m de pujada sense interrupció per
a continuació, un cop passat el coll que fa de frontera i el memorial a Walter Benjamin,
baixar per una directíssima fins a Cerbere (3 km)
A Cerbere farem un descans a la plaça de la República on ens reunirem amb els que
hagin preferit fer aquesta primera etapa en cotxe i seguidament sortirem cap a Banyuls
en un tram llarg però sense dificultat. (9 km)
De Banyuls a Port-Vendres passant per Paulilles fem l’etapa mes llarga i trencacames,
doncs anem saltant de cala en cala, però el paisatge s’ho val. (11 km)
Finalment de Port-Vendres a Collioure es una passejada de per un passeig entre la
carretera i el mar. (3 km)
Si arribem d’hora o els que no tinguin presa, es molt recomanable la visita a Cotlliure
amb les seves construccions medievals, paisatges inspiració de molts pintors i amb la
tomba de Machado
A Portbou, Cerbere, Banyuls, Port_Vendres i Cotlliure i ha estació de tren pel que qui
vulgui pot afegir-se, saltar-se una etapa o abandonar l’excursió si veu que esta cansat
sempre tenint en compte que el darrer tren es a les 19h.
Nº d’assistents:

Valoració:

