3a Etapa Travessa del Pirineu
El Pertús - La Vajol
29 d’octubre del 2011

Resum de l’etapa:
0.00

Sortida del Pertús (305m) del pàrking que hi ha en direcció al Fort de la Bellaguarda
a
les 7 del matí. Comencem pujant per una pista asfaltada que va al fort. Està previst
que duran gran part de la caminada seguirem el GR-10, en concret fins a arribar al
poble de les Illes, llavors el deixarem per tornar a terres catalanes.
Deixem a la dreta del camí una barraca, anomenada barraca castellana. Un petit
resguard en cas de mal temps.

0.15

Abans d’arribar al fort (386m), trencarem a la dreta, no acabem d’arribar al Fort de
la Bellaguarda. Seguim pista asfaltada inicialment, més endavant esdevindrà terrera.

0.33

Passem per un cementiri francès del segle XVIII (330m). El visitem. Un xic més enllà
hi ha una torre de guaita. També ens hi acostem. En aquest punt trobem la fita
frontera 568.

0.45

Ruïnes de Panissars (333m). Pas fronterer de l’època romana on s’hi arribava per la
part francesa amb la Via Domitia i es continuava amb la Via Augusta. Visitem les
ruïnes on encara si poden distingir les marques de les rodes dels carros. Fita
fronterera 567.
Seguim la pista direcció nord-oest.

1.10

Mas Bardés (359m). Aquí la pista ja és terrera. Poc després del mas deixem la pista
per seguir un caminoi que surt del costat esquerre de la carretera. Al cap de poc
tornarem a una altra pista.

1.38

Coll de Priorat (453m). Fita fronterera 565
Seguim per la pista tot buscant un lloc per esmorzar. Arribarem a la fita 564 i hi
esmorzarem. Aquesta queda un xic separada de la pista.

2.45

Coll del Teixó (669m).

2.52

Pla dels Pares (714m).
Passem per una cruïlla important de camins. Agafem la bifurcació de l’esquerre.

3.15

Mas Nou (676m).

3.33

Font de Sacouteils (700m). Font que es troba al mig d’una fageda, que havia estat
condicionada per realitzar-hi berenars.

3.55

Coll de la Figuera (689m). D’aquest punt surt una carretera que ens portaria al coll
de Manrella (coll utilitzat per exiliats per deixar el país en temps de la Guerra Civil).
Després del coll la carretera farà una sèrie de ziga-zagues que ens aniran acostant
cap al poble de les Illes (550m). Fem una visita ràpida al poble tot travessant-lo.

4.32

Hostal dels Trabucaires (552m). Veiem una placa que ens indica el pas per aquell lloc
del president Companys quan es va exiliar.

Agafem un camí que surt de l’esquerra de l’hostal i deixa tota l’estona la riera a la
dreta. Les fortes pluges dels darrers dies han deixat el sota bosc ben erosionat,
segurament el camí per on estem passant devia ser un veritable saltant d’aigua.
Després d’una petita ascensió i de creuar una pista que surt també de les Illes,
arribarem al Coll de Lli.
5.15

Coll de Lli (707m). Trobem rètols indicadors (no recordem haver-los vist quan fèiem
la 1a travessa del Pirineu) que recorden el pas d’exiliats anònims i il·lustres que van
passar per aquí. Fita fronterera 557 (no l’hem vista).
Ens trobem a la carretera que va de la Vajol al santuari de les Salines. Abans
d’acabar l’etapa farem una darrera visita que se surt una mica de l’etapa pròpiament
dita.
Agafem el costat dret de la carretera, com si anéssim a les Salines. La intenció és
anar fins al castell de Cabrera.

5.45

Coll de la Biga (850m).
En aquest punt deixem la pista i seguim un camí a l’esquerre de la carretera, amb
marques taronges que baixarà fins al castell.

6.00

Castell de Cabrera (845m). Petita visita a la torre-mirador.
Reculem primer fins al coll de la Biga i llavors fins al coll de Lli, per després seguir
cap a la Vajol.

6.45

Cruïlla carretera de la Vajol al coll de Manrella (604m). L’autocar ens espera a
l’aparcament del Restaurant San Comaulis (Manrella).

Longitut de la caminada: 21,15 Km
Participants a l’etapa:
1. Joan Oliveres
2. Marià Torrent
3. Antonio
4. Margaret
5. Quim Aradas
6. Joan Simon Planas
7. Francesc Balagué
8. Laia
9. Joan Marquès
10. Pere Martí
11. Rosa Quintana
12. Jaume Padrés

Anècdotes
a) Els temps han canviat i ara els aparcaments del Pertús són tots de pagament. 3 euros/dia.
b) Tota i que els de TV3 parlàvem de mal temps i pluges, la caminada es desenvolupa de
manera normal, això sí, sota una espessa boira.

c) Durant tota la caminada es parlen de diversos temes. Els temes estrella són el programa
el Convidat de l’Albert Om, en concret els programes d’en Quim Monzó i en Gerard
Quintana.

