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HORARI PREVIST 

Sortida de Vilanova i la Geltrú. 

Àrea de la Selva. Esmorzar. 

Orriols. Inici de l'etapa. 

Llampaies. Reagrupament. 

Palauborrell. Reagrupament. 

Sant Martí d'Empúries. Dinar. 
Visita optativa al Conjunt Arqueològic. 
Sortida cap a Vilanova en acabar la visita. 

Vilanova i la Geltrú. 

Esmorzarem a l'àrea de servei de la Selva. 

En arribar a Sant Martí d'Empúries, qui vulgui es pot banyar. 

14 de juny de 1998 

6 h 

7. 30 h 
8 h 

8.30 h 

9.20 h 
9.30 h 

12.10 h 
12.25 h 

13.45 h 
16.30 h 
??? h 

??? + 2 h 30 min 

Dinarem a Sant Martí d'Empúries i després es farà una visita col, lectiva al Conjunt Ar
queològic. 

Si us plau, sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i vigileu que hi sigui tothom. 
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14 de juny de 1998 

Horari 
Parcial Total 

0.00 0.00 

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT 

Iniciem aquesta última etapa al poble d'Orriols, al costat del castell, ara restaurat, que ens quedarà 
a l'esquerra, per un carrer. Passarem per davant de l'església de Sant Genis i per sota d'un pont per 
anar a parar a les afores del poble entre camps de blat i civada. Immediatament deixarem un camí a 
l'esquerra i continuarem de dret deixant una construcció a l'esquerra. Seguirem una línia elèctrica i 
anirem en direcció a una masia "Casa Marroca" per un camí amb herba alta. 

Durant el trajecte seguirem els senyals del GR però aquests són en la majoria de llocs escassos i 
per tant caldrà no separar-se del grup. 

0.07 0.07 

En arribar a un bosquet girem a l'esquerra i arribem a un camí que agafem a la dreta 

0.02 0.09 

Arribem a una cruïlla múltiple, agafem el camí que ens ve de dret en direcció a l'autopista que 
veiem davant nostre. 

0.02 0.11 

Camí que agafem cap a l'esquerra. 

0.03 0.14 

Passem l'autopista per sota. 

0.05 0.19 

Arribem a una carretera (GIV-6234) que travessarem. 
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0.02 0.21 

Casadevall, passem prop de la casa que ens queda a l'esquerra. 

0.01 0.22 

Agafem un camí a l'esquerra en lleugera baixada que poc després girarà a la dreta fins travessar un 

rec. 

0.01 0.23 

Font abundant, entrem en una zona de vegetació selvàtica, creuem el rec, a l'altre costat hi ha una 
caseta on veiem una marca de GR. Continuem per un camí amb molta vegetació que dificulta la marxa, 
al menys pels que van davant de tot. 

0.03 0.26 

Bifurcació, agafem el camí de la dreta que continua amb molta vegetació. 

0.06 0.32 

Arribem a un pista que agafarem cap a la dreta. 

0.01 0.33 

Som en una cruïlla, agafem el camí del mig marcat, passarem per una zona de camps. 

0.04 0.37 

Entrem en un bosquet i immediatament arribem a una pista que seguirem a l'esquerra. 

0.07 0.44 

Grup de cases del veïnat dels Masos, municipi de Llampaies, el camí a partir d'ara és asfaltat 

0.02 0.46 

Girem a la dreta per una pista encimentada pel costat d'uns horts. 

0.03 0.49 

Arribem al veïnat del Puig del mateix municipi, farem cap a una carretera al costat del restaurant 
"El Gat Vell", anirem cap a la dreta per dirigir-nos al nucli principal de la població on hi ha l'església. 

0.03 0.52 

Plaça Major, estem al veïnat de l'Església que veiem propera i on tot seguit arribem. Actualment 
estan arranjant l'entorn. L'església, dedicada a Sant Martí, és d'estil romànic en algun dels seus ele
ments i data del segle XII. 

Aquí farem un REAGRUPAMENT de 10 minuts. 

0.10 1.02 

Sortim del poble deixant l'església a la dreta i poc després agafarem un camí a l'esquerra que no 
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ens permetrà veure cap perspectiva interessant de l'església gràcies a una sitja inoportuna. 

0.07 1.09 

Cruïlla de tres, seguim de dret. 

0.02 1.11 

Arribem a una pista que agafem cap a l'esquerra. 

0.05 1.16 

Carretera d'Orriols a L'Escala GI-623, que agafem a la dreta per un camí paral·lel. 

0.04 1.20 

Arribem a una bifurcació, agafem el camí de la dreta. 

0.03 1.23 

Arribem a una pista que seguirem a l'esquerra. Davant tenim unes antenes. 

0.04 1.27 

Passem pel costat del cementiri del poble de Camallera que tenim davant. 

0.04 1.31 

Entrem a Camall era pel carrer de Santiago Rossinyol al final del qual girarem a la dreta. Passem 
pel costat de l'absis d'una capella i després per sobre d'un pont sobre la línia de tren. 

0.03 1.34 

Sortim del poble entre xalets tot seguint la carretera. 

0.09 1.43 

Continuem per la carretera, deixem a l'esquerra un camí. 

0.09 1.52 

Cruïlla de carreteres, continuem per la que veníem, a la dreta aniríem al veïnat de Pina del munici
pi de Vilopriu. Acabem d'entrar al Baix Empordà, fins ara érem a l'Alt i abans de finalitzar l'excursió 
hi tornarem. 

0.03 1.55 

Deixem la carretera, que ens portaria a Les Olives i Garrigoles i també a Vilopriu, per un camí 
que surt a l'esquerra ben marcat al principi. Es tracta d'una pista que hem de seguir deixant-ne d'altres 
de secundaries a dreta i esquerra. 

0.19 2.14 

Arribem a una pista que agafem cap a la dreta i immediatament en deixem una a l'esquerra que 
ens portaria a Valldavià. 
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0.02 2. 16 

Puig de Valldevià ( 172.9 m). Hi ha una torre de vigilància forestal, continuem per la pista. 

0.09 2.25 

Piscina amb bar, girem a l'esquerra sense mirar-nos-ho gaire. 

0.02 2.27 

Arribem a la carretera GI-631 de Colomers a Sant Martí de Fluvià, que travessem. 

0.04 2.3 1 

Arribem a la carretera GIV -63 1 1  de Vilaür a Garrigoles que és la mateixa que havíem seguit al 
sortir de Camallera. La seguim a la l'esquerra una estona, a la dreta hi tenim el turonet del Puig d'en 
Mallola. 

0.03 2.34 

Deixem la carretera per una pista a l'esquerra per pujar al Puig de Sant Pere. 

0. 12 2.46 

Entrem en un bosc de pins. 

0.03 2.49 

Cruïlla, girem a la dreta. 

0.05 2.54 

Deixem un camí a la dreta i una mica més enllà uns altres a l'esquerra i a la dreta. 

0.05 2.59 

Hem arribat a dalt de la pujada. 

0.03 3.02 

Cruïlla múltiple, anirem de dret i després a l'esquerra en una bifurcació. 

0.10 3. 12 

Cruïlla de pistes, continuem de dret. 

0.06 3. 18 

Bifurcació amb un camp al mig, anem a la dreta seguint la pista i deixant-ne d'altres que surten a 

dreta i esquerra. 

0.05 3.23 

Menhir incert en una cruïlla de camins, anirem a la dreta. 
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0.06 3.29 

Deixem el camí que porta al mas del Notari. 

0.07 3.36 

Se'ns ajunta un camí per la dreta, molt aviat veurem per prinlera vegada en el nostre recorregut 
des del Pont de Montanyana, el mar, a la badia de Roses. Tornem a ser a l'Alt Empordà. 

0.05 3.4 1 

Arribem al poblet de Palauborrell, terme de Viladamat. Aquí farem un REAGRUPAMENT de 15 
minuts. Les cases ens queden a l'esquerra del camí. Durant aquest temps podrem visitar, com a mínim 
per fora, l'església de Santa Eulàlia. 

El camí que hem seguit és en part una antiga via romana i fins hi tot anterior, que comunicava 
Empúries amb l'interior del país i el llogaret de Palauborrell era i encara és una cruïlla de camins abans 
de remuntar el petit conjunt de turons que fa poc hem recorregut. A la rodalia hi ha nombrosos jaci
ments arqueològics d'època romana. 

0.15 3.56 

A la sortida del poblet, en una cruïlla, anem cap a la dreta. Veiem també alguna marca groga i 
lila. Podem veure ja clarament davant nostre el mar i una mica a la dreta el Montgrí amb la seva silueta 
inconfusible i amb el castell a dalt del turó central. Hi ha 2.5 Km fins al poble de Viladamat. 

0.2 1 4. 17 

Primers xalets de Viladamat. 

0.04 4.21 

Carretera C-252, la travessarem i seguirem pel carrer de la Creu fins a la plaça de Catalunya. 

Sortim del poble de Viladamat de la plaça Tramuntana 

0.05 4.26 

A la dreta l 'hostal l'Esplai 

0.05 4.31 

"Ceràmicas Ruiz", agafem un camí a l'esquerra. 

0.14 4.45 

Arribem al poble de Cinc Claus, església de Santa Reparada, anem cap a la dreta. 

0. 02 4.47 

Comença una pista asfaltada. 

0.02 4.49 

Deixen la pista i seguim el camí de terra. 
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0.03 4.52 

Pas barrat a la dreta. 

0.04 4.56 

El camí gira cap a l'esquerra, tenim uns xalets a la dreta. 

0.02 4.58 

Deixem un camí a la dreta. 

0.04 5.02 

Girem a la dreta, passem per dintre d'un bosquet. 

0.04 5.06 

Arribem a la carretera, anem cap a l'esquerra la travessem i arribem a una rotonda, girem a la 
dreta i entrem a Sant Martí d'Empúries. 

0.04 5.10 
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LLAMPAIES 

El poble de Llampaies pertany al municipi de Camallera i es emplaçat al nord-oest del terme, en 
terrenys de suaus ondulacions que davallen fins a la riera de Ramema. No hi ha cap nucli urbà compac
te sinó tres veïnats de casalots i masies propers un de l'altre. El més antic és el barri de l'Església. El 
del Puig, uns 100 m al nord, en un indret més alt, té masos dels segles XVII i XVIII. El veïnat dels 
Masos és a 200 m a ponent del Puig i les seves cases són de la fi del segle XVIII i, la majoria, del 

segle XIX. 

L'església de Sant Martí de Llampaies és romànica, del segle XII, d'una nau amb absis semicircu
lar. Ha estat fortificada. A la façana de ponent hi ha la porta d'arc de mig punt adovellada precedida 
per un petit pòrtic a galilea amb teulada d'un sol vesant. A l'interior es pot veure bé el parament de 
carreus escairats, puix que s'ha llevat l'arrebossat que el cobria. La volta de la nau és apuntada, l'arc 
triomfal és de punt rodó i la volta de l'absis és de quart d'esfera. Al costat de tramuntana hi ha el 
campanar, de planta quadrada amb un pis d'arcades de mig punt, una capella lateral i una construcció 
semicilíndrica que estatja l'escala de cargol per accedir al cloquer. Prop de l'església, en un aflorament 
de terra sorrenca hi ha una tomba antropomorfa asimètrica excavada a la roca. 

Can Gener és el casal més interessant del barri de l'Església. A la seva façana principal hi ha un 
portal d'arc de mig punt amb gran dovellatge i, sobre mateix, una finestra geminada gòtica, d'una gran 
finor. El ràfec, amb dues rastelleres de teules i dues de rajoles, alternades, és decorat amb creus, sols, 
llunes, ... i dividit en dos sectors, el de la banda de migdia duu inscrit "MARTI BAT LLA ME FESIT 
1802". També són dignes d'esment d'altres cases com la construïda per Pere Baró (7/711636), can Gil 
i la Rectoria, aquesta amb un pont sobre el carrer. 

*************************************************** 

CAMALLERA 

El poble de Camall era estava situat a la riba d'un estany que fou dessecat totalment en construir-se 
la via del tren. El nucli antic, a la part més alta, és força reduït; s 'hi destaquen, vora l'església quatre 
grans cases pairals, can Ferrer Pagès, can Feliu, can Ferrer Fàbrega i can Geli, que pràcticament es 
reparteixen la propietat de la majoria de les terres del terme. A la fi del segle XVIII es construïren, a 
migdia, les cases del Carrer Nou, i a llevant sorgí el Raval. Abans ja existia, vora del camí ral, el 
veïnat de Sant Sebastià, de poques masies situades a l'entorn de la capella dedicada a aquest sant, del 
segle XVI. 

L'església parroquial de Sant Bartomeu de Camallera és esmentada els anys 1279 i 1280. L'esglé
sia actual és producte d'una reforma important acabada l'any 1951, consistent en la construcció d'una 
nova nau amb l'eix perpendicular a l'antiga, de la qual l'únic vestigi conservat és l'absis semicircular 
romànic, que només es pot veure exteriorment des de l'interior d'un petit casal del segle XVI, que hi ha 
a la cantonada del carrer de l'Església amb la Travessia de l'Església. A la façana principal del temple 
es conserva la portalada dels segles XVII i XVIII. 

Entre les grans cases pairals de Camallera es destaca la de can Ferrer Pagès o can Ribot, constrUï
da als segles XVII i XVIII i restaurada i embellida recentment amb elements procedents d'altres edifi
cis. La façana del carrer de l'Església ha estat reconstruïda amb finestrals renaixentistes 

La capella de Sant Sebastià de Camallera és prop del camí ral, a uns 300 m de Camallera en direc
ció a Gauses. La capella és d'una sola nau acabada en semicercle. A la façana, sobre el portal de mig 
punt adovellat, hi ha un òcul on figura l'any 1565. 

*************************************************** 
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PALAUBORRELL 

El poble de Palauborrell és situat al sector occidental del terme municipal de Viladamat i és format 
per un agrupament de masies entorn de l'església en una petita vall situada entre el Puig Viader i el 
Puig Rodó. El mas del Batlle, dels segles XV-XVI, a tocar de l'església, és on residia el batlle de sac 
encarregat dels béns del cenobi de Sant Miquel de Fluvià. 

L'església de Santa Eulàlia de Palauborrell, avui coneguda com a Santa Maria, és d'una nau capça- . 
da per un absis rectangular i conserva encara, malgrat les reformes posteriors, una gran part de la 
primitiva estructura pre-romànica. Les voltes antigues han estat substituïdes per una coberta de maó de 
pla a la nau i una volta apuntada a l'absis; l'interior és totalment cobert d'arrebossat. 

Al sud-oest del terme, en terres del mas de les Planes o mas del Notari hi ha el menhir de la Pedra 
Dreta, monòlit que fa de fita termenera entre els municipis de Viladamat, Ventalló i Garrigoles i en feia 
també entre els termes antics de Palauborrell i Sant Feliu de la Garriga. Aquesta circumstància i la 
forma de la pedra, molt diferent de les dels menhirs prehistòrics, fa suposar que sigui simplement una 
fita divisòria d'època medieval. 

*************************************************** 

VILADAMAT 

El poble de Viladamat és al sector pla, a llevant del terme municipal. La seva situació, en la plana 
propera a Empúries, afegida a la configuració del seu urbanisme, amb carrers rectilinis formant angles 
rectes, ha fet suposar que Viladamat ha mantingut fins als nostres dies la planta d'un campament romà. 
Fins i tot s'ha dit d'identificar aquest lloc amb l'emplaçament del campament de l'exèrcit de Cató, 
establert pels voltants d'Empúries el 195 aC. 

Des de molt antic hi havia, prop del camí d'Albons, una capella dedicada a Sant Quirze, agregada 
a la parròquia de Sant Feliu de la Garriga. Va ser enderrocada quan es construí el temple actual, dins 
del poble. El lloc on hi havia l'església vella és conegut pel nom del Pla de la Capella; els fonaments 
colgats formen un petit monticle. A la vora hi ha el petit pont medieval de dos ulls. L'església de Sant 
Quirze de Viladamat és de planta rectangular, acabada en semicercle a l'exterior i a l'interior en forma 
poligonal. La volta és de llunetes i la capçalera coberta amb volta de creuria. Té el ràfec decorat. 

*************************************************** 
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