
FESTIVAL DE SENDERISME  DE L’ALT EMPORDÀ

Del 23 al 25 de setembre de 2022

www.empordaseawalking.cat

Camina pels Pirineus, arran de mar



L’Empordà és el primer lloc on els Pirineus veuen el sol quan surt i on podem trobar uns espais magní-
fics per practicar el senderisme, per la bellesa escènica dels seus paisatges, per una extensa xarxa de 
camins i per la possibilitat de ser guiats per persones que coneixen aquests paratges millor que ningú.

D’aquest festival, que arriba a la 4a edició, destaquen les propostes que combinen el senderisme amb 
navegació, per així gaudir de paisatges terrestres i marítims. Us proposem 8 activitats de descoberta 
per la plana i per la muntanya, arran de mar o prop de cims, amb observació de fauna i troballes de 
patrimoni enmig de parcs naturals i altres espais protegits. Sense cap dubte, la millor manera de desco-
brir un territori sorprenent.

Caminarem pràcticament sense desnivell per pistes i corriols pels entorns i pels pobles amb encant propers on s'amaguen esglésies 
amb pintures increïbles.

Es recorren boscos mixtes d’alzina, riu Fluvià, conreus de poma, el forn romà, el monestir de Sant Miquel de Fluvià, el priorat de Sant 
Tomàs de Fluvià, i altres esglésies romàniques del Baix Fluvià.

 

CAMINS DE SANT MIQUEL

HORA D’INICI:  17:00 h
DURADA APROXIMADA:  3  hores
PUNT DE TROBADA: Monestir de
Sant Miquel de Fluvià
DISTÀNCIA:  12 km 
PREU: 8€ adults // 5€ menors de 14 anys

OBSERVACIONS: Es recomana bon calçat, aigua i indumentària adequada

TASTET: Poma de Girona i embotits de Sant Miquel
COL·LABORA: Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià
EMPRESA DE GUIATGE: Terramar, Natura i Cultura
      (+34) 618 54 79 58
      terramar@terramar.org; reserves@terramar.org

DIVENDRES 23 DE SETEMBRE 2022 

DEL PORT DE LLANÇÀ A CAP RAS
Senderisme del Port de Llançà fins a Cap Ras. Es tracta d’un itinerari natural pel Camí de Ronda per on resseguirem tot el litoral 
gaudint del mar i les platges. Visitarem el búnquer de l’Argilera i continuarem fins Cap Ras on farem un tast de vi i tornem pel mateix 
camí.
Elements de paisatge i patrimoni cultural es recorren: El mar i les platges, Búnquers

TASTET: Tast de 3 vins a càrrec del Celler Hugas de 
Batlle de Colera
COL·LABORA: Llançà Turisme
EMPRESA DE GUIATGE: Terramar, Natura i Cultura
      (+34) 618 54 79 58
      terramar@terramar.org; reserves@terramar.org

HORA D’INICI:  9:00 h
DURADA APROXIMADA:  3h 30min
PUNT DE TROBADA: Oficina de Turisme
del Port ( Llançà )
DISTÀNCIA:  7 km 
PREU: 9€ adults // 3€ menors de 14 anys

OBSERVACIONS: Es recomana bon calçat, aigua i indumentària adequada

DISSABTE 24 DE SETEMBRE 2022 



PASSEIG PELS BÚNQUERS

CONTRAST DE PAISATGES

CAMINS DE PEDRA SECA A LA GARRIGA D’EMPORDÀ

Embarcarem al Port Pesquer de l’Escala en el vaixell dels Creuers Marenostrum, per a navegar fins a l’Estartit. Podrem contemplar la 
costa amb els penya-segats de les Planasses, la Cala Montgó i el Parc Natural del Montgrí. Desembarquem a l’Estartit per iniciar la 
caminada dins del Parc Natural del Montgrí fins arribar al Port de l’Escala on ens esperarà una degustació d’anxoves de l’Escala. És 
una caminada de 2h30/3h aproximadament. Podrem gaudir de la natura tant per terra com per mar, a més de degustar el producte 
estrella de l’Escala.
Patrimoni natural a descobrir:  Port Pesquer, Parc Natural del Montgrí, Penya segats de les Planasses, Búnquers de la guerra civil, 
Cala Montgó, La Foradada.

TASTET: anxoves de l’Escala, al final de la caminada 
al Port Pesquer de l’Escala
COL·LABORA: L’Escala-Empúries Turisme
EMPRESA DE GUIATGE: Terramar, Natura i Cultura
      (+34) 618 54 79 58
      terramar@terramar.org; reserves@terramar.org

HORA D’INICI:  9:00 h
DURADA APROXIMADA:  4h 30min
PUNT DE TROBADA: Port de la Clota
a l’Escala
DISTÀNCIA:  sortida en barca i retorn 
a peu 10 km
PREU: 20€ 

OBSERVACIONS: Es recomana bon calçat, aigua i indumentària adequada

Descoberta de l’interior dels búnquers. Descobreix la nostra historia democràtica a través dels búnquers de La Jonquera. Visitarem 
el seu interior i recorrerem  una part dels camins de l’exili amb una ruta apta per a tots els públics dins el Paratge Natural de l’Albera.

Elements de paisatge i patrimoni cultural es recorren: Paratge Natural de l’Albera, Búnquers, Mume.

TASTET:  productes de la carnisseria i xarcuteria Pelai de 
Sant Climent Sescebes, productor artesà guanyador del 
premi de Girona Excel.lent
COL·LABORA: Ajuntament de la Jonquera
EMPRESA DE GUIATGE: Empordà Lovers
      (+34) 676 360 616
      info@empordalovers.cat

HORA D’INICI:  9:15 h
DURADA APROXIMADA:  2h 30min
PUNT DE TROBADA: C/ Carles Bosch
de la Trinxeria, 1
DISTÀNCIA:  4,5 km 
PREU: 5€  adults // 2€ menors de 14 anys

OBSERVACIONS: Es recomana bon calçat, indumentària adequada, gorra i aigua

Caminarem entre pedra seca revivint cada peça que conformava el paisatge de la Garriga d'Empordà amb feixes, murs, barraques que 
habitaven aquells avantpassats que feinejaven la garriga. Part del recorregut serà contemplant la posta de sol sobre la plana 
empordanesa.

Elements de paisatge i patrimoni cultural es recorren: Garrigues, bosc de ribera, olivars, paisatge empordanès, elements de pedra 
seca com camins elevats, barraques espectaculars, pous i carrerades

TASTET: pa amb oli i embotit
COL·LABORA: Ajuntament de Vilanant
EMPRESA DE GUIATGE: Terramar, Natura i Cultura
      (+34) 618 54 79 58
      terramar@terramar.org; reserves@terramar.org

HORA D’INICI:  17:00 h
DURADA APROXIMADA:  3h
PUNT DE TROBADA: El Trull de Vilanant
DISTÀNCIA:  8 km  
PREU: 8€  adults // 5€ menors de 14 anys 

OBSERVACIONS: Es recomana bon calçat, aigua i indumentària adequada



DIUMENGE 25 DE SETEMBRE 2022 

La ruta s’inicia a l’oficina de turisme de Sant Pere Pescador, resseguirem el marge esquerre del riu Fluvià, la reserva de Mig de dos rius 
i l’Illa Caremany, reserva integral del parc natural fins a arribar al mar.

Caminarem per la platja en direcció a Mas Mata. En aquest tram de la ruta ens trobarem amb diferents aguaits i estanys fins a arribar 
a l’Observatori Senillosa on contemplarem unes vistes immillorables de la plana empordanesa. El viatge de tornada el farem amb el 
Trenet dels Aiguamolls, que ens portarà al punt de sortida, on farem un tast de productes elaborats amb la poma de Sant Pere.

TASTET: poma de Sant Pere
COL·LABORA: Sant Pere Pescador
EMPRESA DE GUIATGE: El Refugi
      (+34) 654 449 221
      elrefugi@elrefugi.org

HORA D’INICI:  9:00 h
DURADA APROXIMADA:  4h 
PUNT DE TROBADA: Oficina de Turisme
de Sant Pere Pescador
DISTÀNCIA:  6,87 km  i retorn amb trenet
PREU: 8€  adults // 6€ menors de 14 anys 
OBSERVACIONS: Edat mínima 7 anys.
Es recomana bon calçat, aigua i indumentària adequada

Caminarem de Castelló d’Empúries fins a Vilanova de la Muga, resseguint el Rec Comtal que donava aigua als molins de Castelló. 
Aquest rec era governat pel comte. Arribarem a Vilanova de la Muga i a l’interior de l’església de Santa Eulàlia visitarem les pintures 
murals del S. XII

Elements de paisatge i patrimoni cultural es recorren: conreus i antics paisatges d’aiguamolls rius i rescloses, Castelló comtal, les 
pintures de Vilanova de la Muga.

TASTET:  garnatxa i pastes
COL·LABORA: Empuriabrava - Castelló d’Empúries
EMPRESA DE GUIATGE: Terramar, Natura i Cultura
      (+34) 618 54 79 58
      terramar@terramar.org; reserves@terramar.org

HORA D’INICI:  10:00 h
DURADA APROXIMADA:  3h 
PUNT DE TROBADA: Plaça dels homes
de Castelló d’Empúries
DISTÀNCIA:  10 km 
PREU: 8€  adults // 6€ menors de 14 anys
OBSERVACIONS: Es recomana bon calçat, indumentària adequada, gorra i aigua

Sortida guiada amb inici al Mas Puignau des d’on seguirem la pista forestal que ens portarà al Puig Gros, endisant-nos a una de les 
zones més desconegudes del Parc Natural del Cap de Creus i coneixerem els seus valors naturals i paisatgístics. Al llarg del trajecte 
ens acompanyaran barraques de pedra seca, feixes i altres elements històrics. Amb l’ajuda de prismàtics observarem la fauna 
vinculada a la zona de penya-segats litorals.

Elements de paisatge i patrimoni cultural es recorren: Fauna i flora del Parc Natural del Cap de Creus, birdwatching, pedra seca, 
Puig Gros, búnquers, Mas Puignau

COL·LABORA: El Port de la Selva
EMPRESA DE GUIATGE: Gisfera
      (+34) 621 21 96 34 
      info@gisfera.com

HORA D’INICI:  10:00 h
DURADA APROXIMADA:  3h
PUNT DE TROBADA: Mas Puignau
DISTÀNCIA:  6 km  
PREU: 6€  adults // 6€ menors de 14 anys 
OBSERVACIONS: Es recomana bon calçat, aigua i indumentària adequada, 
protecció solar, prismàtics (si en teniu)

CONEIXEM EL PUIG GROS

CAMINADA PEL REC COMTAL

FEM CAMÍ ALS AIGUAMOLLS



Els FESTIVALS DE SENDERISME DELS PIRINEUS formen part d’un projecte de cooperació territorial, nascut 
en l'àmbit de l'Alt Pirineu i l’Aran amb la finalitat de promoure el senderisme com una activitat d'oci saludable 
i sostenible. Les comarques que formen part de la xarxa de senders ITINERANNIA (Ripollès-Garrotxa-Alt 
Empordà) seguim formant part d’aquesta iniciativa de promoció del senderisme, que arriba a la seva setena 
edició, amb 12 festivals pel tot el PIRINEU !!!

Consulta els festivals que formen part de la xarxa itinerànnia a www.itinerannia.net/ca/festivals/
Consulta la resta de festivals dels Pirineus a www.festivalssenderismepirineus.cat/

Comparteix la teva experiència a les xarxes!
#FSP2022
@empordaturisme
@itinerannia_senders
@ccaltemporda
@FSendPirineus  
Segueix-nos a 

*** L’organització es reserva el dret de modificar o cancel·lar alguna de les excursions programades en cas de força major.

Activitat familiar

www.empordaseawalking.cat

Ajuntament de Castelló d'Empúries
Ajuntament de La Jonquera
Ajuntament de L'Escala
Ajuntament de Llançà
Ajuntament del Port de la Selva
Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià
Ajuntament de Sant Pere Pescador
Ajuntament de Vilanant

ORGANITZA: COL·LABORA: AMB EL SUPORT DE: 


