
2a Etapa Travessa del Pirineu 
Coll de Banyuls – El Pertús 

 7 de maig del 2011 
 
 
Resum de l’etapa: 
 
0.00 Coll de Banyuls o coll del Pastor Mort (360m) a les 8.00 hores del matí. Fita 

fronterera 591. Monument a la part francesa i mena de búnker a la part 
empordanesa. Seguim les marques blanques i grogues del camí, que surt a l’esquerra 
del coll venint des d’Espolla. El camí comença guanyant alçada ràpidament. 

 
0.19 Puig d’en Barret o de les Daines o Estelà (494m). No es passa pel pic, el camí passa 

pel costat. 
 
0.41 Pic d’Estela o muntanya de les abelles(693m). 
 
1.30 Puig de Sallafort (984m). Un petit munt de roques ens el marquen. 
 
1.34 Cruïlla amb el GR-10 (954m). Marques blanques i vermelles que ja no deixarem fins 

al final de l’etapa. El GR-10 surt de Banyuls i passa per la Torre de la Madeloc.  
 Fem parada de 20 minuts per esmorzar una mica. 

 
Continuem en direcció al Pic de la Carbassera (1000m), sense passar-hi. 

 Veiem la barraca de Colomates a la dreta un xic més avall.  
 
2.45 Font de la Massana (968m). 

Trobem la font, en un lloc on comencem a trobar fajos. 
 
Passem per prop del Puig dels Quatre Termes (1156 m.) sense fer cim. Llavors, 
sempre seguint el GR-10 en el Coll del Emigrants, entrem en una fageda 
considerable que no deixem fins al Coll de l’Estaca.  

 
3.45 Coll de l’Estaca (1026m). Travessem un filat per una portella. 

Si es segueix pel GR no es passa per dins la fageda. 
 

4.15  Coll de l’Orri (974m). 
 Aquí trobem la fita fronterera 585. 
 
4.19 Coll de Faig (987m). Fita fronterera 584. 

L’origen del nom del coll és evident. 
 
4.49 Refugi de la Tanyareda (1045m). Refugi lliure de 12 places. 
 Al cap de poca estona trobem una font del mateix nom. 

Durant la pujada cap al puig Neulós a l’esquerre ens quedarà el castell de 
Requesens. Avui la boira no ens el deixa veure. 

 
5.30 Puig Neulós (1265 m.).  

Cim més alt de l’Albera, coronat per un repetidor de televisió. 
Aquí degut a què la boira ja ens envolta decidim seguir la carretera asfaltada, en lloc 
de passar per la carena que té una vista molt més enriquidora. Passem de llarg el 
Roc dels Tres Termes que tampoc té res d’espectacular, ja que és un simple munt de 
pedres en la carena. 
 
Trobem uns rètols indicadors en un revolt de la carretera que ens portaran pel mig 
del bosc cap a la gîte del coll de l’Ullat. 

 
 



6.45 Coll de l’Ullat (942m). 
Gîte d’etape, restaurant i aparcament. 
El camí passa per prop de l’edifici en direcció oest. 

 
7.49 Sant Martí de l’Albera (631 m.). Per arribar  a Sant Martí, el GR ens porta per 

diverses dreceres que van tallant la pista asfaltada que ve del Pertús. El poble té 
quatre cases escampades, es passa pel cementiri i l’església. 

 
Aquest tram del GR no hi era la darrera vegada que el vam fer. Passem per una pista 
terrera que passa pel costat esquerre de la carretera que va en sentit Pertús. 

 
8.36  Coll del Pla de l’Arca (581m). 
 
8.51 Coll de la Comtessa (529m). 
 
9.20 El Pertús (285 m.). El GR-10 arriba pràcticament al mateix nucli del Pertús. En deixa 

un xic abans del pont de l’autopista. S’arriba a l’aparcament de la zona nord del 
poble. 

 
 
Longitud estimada de la caminada: 27,3 Km 
 
 
Participants a l’etapa: 
1. Joan Marquès 
2. Antonio 
3. Margaret 
4. Quim Aradas 
5. Martí Roca 
6. Francesc Balague 
7. Marià Torrent 
8. Joan Oliveres 
9. Jordi Victòria 
10. Rafel Santamaria  
11. Ponç Feliu 
12. Pere Martí 
13. Rosa Quintana 
14. Jaume Padrés 
 
 
Anècdotes: 
 
a) Aquesta etapa s’ha fet al tercer intent, ja que els dos primers intents el temps (fortes 

pluges) no ens ho ha permès. 
b) La boira ens ha acompanyat una part de la caminada. 
c) Respecte a la primera vegada que vam fer la travessa del Pirineu, hem vist que han 

variat una part de GR-10 que abans arribava al poble del Pertús per la carretera 
asfaltada que va a Sant Martí de l’Albera. 

d) La logística l’hem fet amb dos cotxes de 7 places. Una altra cosa que ha canviat és que 
ara en el Pertús l’aparcament que hi ha és de pagament. 

 
 
 
 


