Des del Port de la Selva començarem el pelegrinatge arran de mar i per la Vall
de Santa Creu ens aproparem a Sant Pere de Rodes. També hi ha la possibilitat
d’arribar a Llançà en tren i pujar al monestir seguint el GR-11. Fins a Figueres
quedarà la baixada del monestir i un bon grapat de quilòmetres pel pla de
l’Empordà.
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ALLOTJAMENTS
Els webs www.gencat.cat/diue/turisme i
www.catalunya.com faciliten informació detallada dels
establiments turístics dels municipis que integren aquesta
etapa, relació que no reproduïm per raons d’espai.
Les persones interessades poden consultar les publicacions
anuals que edita la Direcció General de Turisme Guia
d’hotels, Guia de càmpings i Guia d’establiments de turisme
rural, així com sol·licitar informació a les oﬁcines de turisme.
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EL PORT DE LA SELVA / SANT PERE DE RODES —
F IGUERES

OFICINES DE TURISME

AJUNTAMENTS

EL Port de la Selva

El Port de la Selva

Peralada

Carrer Rei, 2
972 530 058

OFICINA DE TURISME
Mar, 1
972 387 073
OFICINA DE TURISME
Pl. Peixateria, 6
972 538 840

Figueres

OFICINA DE TURISME
Pl. del Sol s/n
972 503 155

Llancà

OFICINA DE TURISME
Camprodon, 16-18
972 380 855

Mar, 1
972 387 025

Pau

Vilajuïga

St. Sebastià, 39
972 530 005

Pedret i Marzà

Ctra. Pedret, s/n
972 530 550

Peralada

Plaça Gran, 7
972 538 006

Vilabertran

OFICINA D’INFORMACIÓ TURÍSTICA
DEL PORT DE LLANÇÀ
Castellar, s/n
972 120 941

Josep Reig i Palau, 10
972 505 902

CENTRE D’ACOLLIDA TURÍSTICA (CAT)

Pl. Ajuntament, 12
972 500 100

Vilajuïga

972 530 005

Figueres

Llançà

Av. Europa, 37
972 380 181

Camí de Sant Jaume
El Port de la Selva / Sant Pere de Rodes
— Figueres
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El nucli urbà de la ciutat, sempre concorregut, recorda que, per la seva
condició especial de porta d’Europa, Figueres és un centre comercial de
primer ordre. La Rambla, ampla i flanquejada per grans plataners, és un
dels espais oberts més emblemàtics de la ciutat. Molt a prop queda l’església
parroquial de Sant Pere. Segurament aquest temple té els orígens en una
església paleocristiana que existí al peu de la via romana que passava per
Figueres. En l’actualitat, en queda una nau gòtica amb voltes de creueria
que durant el segle xviii fou ampliada amb una cúpula de cimbori. La mà
del genial Dalí s’estén pels carrers adjacents de l’esplèndid Teatre-Museu.
El Museu Dalí, inaugurat l’any 1974, és una de les seves creacions més
importants; el mateix artista afirmà que no s’havia de considerar com un
museu, sinó com un objecte surrealista on tot és coherent.
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A només tres quilòmetres de Figueres,
el poble de Vilabertran és un petit nucli
desenvolupat al costat del monestir de
Vilabertran, antiga canònica dels agustinians.
El conjunt monàstic, fundat el 1069 sota
la regla agustiniana, conserva quatre parts
diferenciades força interessants: l’església
romànica de Santa Maria, el claustre, el
palau abacial i la sala capitular. De l’interior
destaca la capella de la Vera Creu, oberta al
segle xviii, on es conserva una magnífica
creu de processó d’orfebreria del segle xiv,
amb la figura de Crist en relleu. Al costat
del mur sud de l’església hi ha el claustre romànic (segle xii). Pel voltant del
claustre es distribueixen les diferents dependències monacals, com la sala
capitular, la sagristia o l’antic refectori, transformat durant el segle xvi en la
capella de Sant Ferriol.
Sortim pel carrer de l’Abat Hortolà i prenem la pista que ens durà a Figueres,
final d’etapa.
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El poble se situa en els darrers contraforts de les Alberes, que contrasten amb
els camps de vinyes i oliveres, perfectament alineades. És també terra de
dòlmens. Els més importants els trobarem seguint la carretera que comunica
el poble amb el monestir de Sant Pere de Rodes. En aquest camí antic s’han
trobat diversos petroglifs, com ara creus i altres símbols religiosos. A l’interior
de la població hi ha l’església de Sant Feliu de Vilajuïga, que conserva bona
part de la construcció romànica i diversos elements d’una antiga sinagoga.
Erigida al segle xviii,, està tancada entre les cases del
poble. Hi ha un campanar d’espadanya sobre
la paret lateral.
Sortim per pista asfaltada cap a Pedret i
Marzá. Travessarem el petit nucli de cases
i passarem la via del tren en direcció a Peralada.
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Des de l’emplaçament excepcional
d’aquest monestir, enmig de la
muntanya i mirant al mar, gaudirem
d’un dels indrets més espectaculars
de tot Catalunya. L’església, de grans
dimensions, és de planta basilical,
amb tres naus i tres absis. Començà
a construir-se a la primera meitat del
segle x i s’acabà cap a l’any 1000. A la
gruta situada sota l’altar es guardaven els tresors del monestir: les relíquies,
d’entre les quals destacava un tros del lignum crucis. Per aquest motiu, el papa
Urbà ii concedí a aquest monestir el dret a jubileu per als pelegrins que hi
arribaven i, així, es convertí, juntament amb Santiago de Compostel·la, en el
lloc de pelegrinatge més important de la península Ibèrica.
Sortim en direcció a Santa Helena i baixem cap al Mas Ventós i el poble de
Pau per un camí amb molta pedra. Arribats a Pau la ruta segueix en paral·lel a la
carretera fins a Vilajuïga.

A Peralada es combinen la riquesa monumental i històrica amb una atractiva
oferta lúdica, gastronòmica i cultural. De la primitiva muralla del segle xi
situada a la part alta només es conserven dues portes, una a la costa de les
Monges i l’altra a la plaça Sant Domènec. Tot el nucli antic, situat al voltant
de la plaça Major, té molt d’interès i encant. La plaça està en part porticada
per acollir el mercat i llueix alguns edificis antics notables, com la Casa de la
Vila. Al bell mig de la part antiga, hi trobem el Centre de Turisme Cultural
Sant Domènec, museu de la vila medieval, al recinte del qual es pot admirar
un claustre romànic excepcional del segle xii, únic vestigi que resta d’un
convent agustinià del segle xi.
ra
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Sortim per l’estreta carretera camí de Vilabertran per prendre una pista
durà sense pèrdua a aquest poble.
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Petita població d’antigues cases de pescadors i carrers costeruts que, malgrat
haver-se convertit en una destinació turística important, encara conserva un
encant notable. Els seus carrers, de cases blanques mirant el Mediterrani,
presenten l’estructura típica dels pobles de pescadors, amb uns pocs carrers
paral·lels a la costa connectats per carrerons transversals. Malgrat que la
població és relativament recent (s. xvii), el Port ha estat esmentat des de temps
medievals. L’activitat tradicional de la pesca a l’encesa ha estat substituïda per
un turisme residencial, força arrelat des de principi del segle xx.
S’ha de seguir el camí de ronda en direcció nord fins a prendre la pista que puja
cap a la Vall de Santa Creu. Des d’aquest lloc es pot seguir el GR fins a Sant Pere
de Rodes.
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