1a Etapa Travessa del Pirineu
Coll dels Belistres - Coll de Banyuls
Resum de l’etapa:

18 de desembre del 2010

(*)Nota: les alçades estan uns 7-8 metres desviades en excés.
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Sortida del coll dels Belistres, a la carretera (173m) a les 8.15 hores.
En mateix coll prop de la carretera hi ha un monument als exiliats (plataforma de
formigó amb fotos commemoratives).
Es pot començar des d’una pista que surt del costat de Portbou, al costat de can
Mariano, o bé un caminet que passa pel monument i un parell de búnkers, fins a
arribar un pal indicador de què ens trobem al coll dels Belistres.
En aquest punt també trobem la fita fronterera del Pirineu número 600. Hem deixat
a darrera nostre, cap a la vessant del mar dues fites que no trobarem (la 601 i la 602).
Tota la caminada seguirem marques grogues que algunes vegades s’intercalaran
amb unes d’antigues que són blanques-grogues.
Deixem la pista només de començar, per un camí a la dreta que va carenant. La pista
ens portaria també el coll del Frare pel costat català i per un camí no tan maco com
el que passem.
El camí ens portarà a una pista d’accés a les vinyes que voltarà el puig del Frare
sense fer cim, cap al coll del Frare, on hi ha un contenidor de color verd i la fita
fronterera número 599 (aquesta una mica malmesa).
Després del coll seguim en direcció oest, trobem una bifurcació on agafarem la pista
de l’esquerre que guanya una mica d’alçada i que ens portarà a vorejar el puig
Rodona per la dreta.
Seguim per la pista.
Coll de la Farella (316m).
Aquest coll és l’antic coll natural en Portbou i Cervera. Aquí hi trobarem la fita
pirinenca número 598 (aquesta la trobem pintada amb esprai vermell).
Aquí deixarem la pista i agafarem un camí, després de travessar una barrera en la
carretera, on distingirem dos tipus de maques (unes d’antigues i tapades, i les noves
grogues).
Al cap de poc ens creuem amb el dolmen de la Farella.
El camí continua pujant fins a un collet.
Collet (635m).
Aquí veiem a la nostra esquerra, un xic més enlaire, el punt geodèsic del Querroig,
nosaltres però seguirem cap a la dreta per enfilar-nos a la torre del Querroig.
Torre del Querroig (682m).
Una bonic mirador de 360º, ja que no té res que li faci ombra.
És una antiga fortalesa, que surt documentada del segle X. Es poden distingir restes
de muralla i una torre de guaita.
Fem un refrigeri d’uns 35 minuts.
Baixem del Querroig i tornem al collet.
El camí baixa en direcció sud-oest, tot deixant el vèrtex geodèsic a la dreta.
Coll del Rumpissó (542m).
En aquest coll, hi trobem indicadors de Portbou i rètols commemoratius de l’exili.
A partir d’aquí segueixen les mateixes marques i es van intercalant trossos de pista i
camins.
Passem pel Pla de Ras i el cap de poc deixem a l’esquerre un dipòsit d’aigua
rectangular.
Deixarem la pista una estona per seguir un camí fresat que algunes vegades ens farà
travessar petits boscos d’alzines.
Coll dels Empedrats (645m).
No es puja al Puig de Taravaus, aquest coll és passat aquest pic.
Aquí hi trobem la fita fronterera 595.
El camí segueix tot carenant en direcció oest.
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Al cap d’una estoneta començarà a quedar a la nostra esquerra l’ermita de Sant
Quirze de Colera. Les seves vistes ens acompanyaran durant una estona.
Coll del Teixó (728m).
Cruïlla de camins. Deixem a l’esquerre un camí que ens portaria a Sant Quirze de
Colera i a Vilamaniscle.
Seguim recte en direcció nord-oest.
Puig d’en Jordà (758 m).
Coll del Torn (609m).
Puig de la Calma (722 m).
Molt bona vista una altra vegada a 360º.
Ara ja tenim el coll de Banyuls a sota mateix d’on ens trobem.
Coll de Banyuls (357 m).
En el coll trobem la fita fronterera 591, i uns metres abans hem deixat a la dreta la
fita 592.
Al Coll de Banyuls s’hi pot accedir des del poble d’Espolla seguint 9 kms de pista
asfaltada o bé, des de Banyuls de la Marenda (10 kms) també de pista asfaltada.

Longitud de la caminada: 12,6 kms.

Classificació: Apta per a tots els públics.
Participants a l’etapa:
1. Pere Martí
2. Rosa Quintana
3. Jacint Pinsach
4. Joan Simon Planas
5. Dolors Massanes
6. Francesc Vila
7. Quim Aradas
8. Margaret
9. Antonio
10. Joan Marquès
11. Pere Caravaca
12. David Ràfols
13. Marià Torrent
14. Antoni Cabarroques
15. Joan Oliveres
16. Martí Roca
17. Francec Balaguer
18. Josep Puig
19. Jaume Padrés
Anècdotes:

-

Al ser un grup força nombrós s’ha fet l’anada al coll dels Belistres amb cotxes particulars
i la tornada des de coll de Banyuls al coll dels Belistres amb un minibus de 19 places.
S’han commemorat els 10 anys de la primera vegada que es va fer aquesta etapa. Entre
altres coses hi ha hagut una torronada casolana i tastet de ratafia al Querroig.
Els temps i la visibilitat ha estat bona durant tota la caminada. A partir del Puig d’en
Jordà, s’ha girat un aire fred que ha fet abrigar als caminadors.

