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RUTESPIRINEUS
Rutes de muntanya, senderisme i excursions

Dificultat    

Temps total efectiu     

Distància total     

Desnivell acumulat     

Altitud màxima     

Altitud mínima     

Punt d’inici de l’etapa    

Punt final de l’etapa

GR 11 - Etapa 4:
Requesens - La Vajol
Caminem pel sector occidental de la serra de 
l’Albera, passem per la Jonquera i descobrim 
el drama que visqueren milers d’exiliats de la 
Guerra Civil

Alt Empordà, Girona, Catalunya, Espanya

                        Notable

                                           7:00h

                                  24,5 km

                                           + 915m / - 869m

                                   768m

                                  105m
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Aquesta guia web i PDF ha estat publicada 
amb el suport del Programa Pirineus.
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Alt Empordà. 1:50.000. Editorial Alpina.

itinerari sentit de la ruta inici / fi nal
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MÉS INFORMACIÓ

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 7:00h en total: 3:20h des del punt d’inici fins a la Jonquera i 
3:40h des d’aquest poble fins a la Vajol.

DESNIVELL ACUMULAT: +915m / -869m

INTRODUCCIÓ
La quarta etapa de la travessa Transpirinenca comença al petit nucli de població de Requesens. Des 
d’aquest punt recorrem l’extrem occidental de la serra de l’Albera: avancem per una pista forestal i 
després continuem per un corriol que primer ens porta al puig dels Falguers (778m) i que a continuació 
baixa fins a l’ermita de Sant Llúcia. Des d’aquest punt continuem el descens cap a la Jonquera alternant 
trams per pista i trams per corriols que anem agafant per fer drecera. Després de creuar la concorreguda 
i sorollosa població fronterera de la Jonquera, ens endinsem en una zona d’extensos boscos d’alzina 
surera. Diverses pistes ens porten fins a l’ermita de Santa Eugènia i la masia de Can Carreres. Finalment 
enllacem amb la carretera d’Agullana a la Vajol, per on fem els últims quilòmetres d’aquesta etapa.

Aquesta és una etapa amb dues parts ben diferenciades. Primer, encara a la serra de l’Albera, l’itinerari del 
GR 11 avança per camins solitaris i plens d’encant que ens ofereixen unes vistes magnífiques de tota la 
plana empordanesa. La segona part de l’etapa comença amb l’arribada a la població de la Jonquera, molt 
concorreguda i punt de pas de carreteres, autopistes i trens. Si bé actualment gairebé tot el trànsit transfron-
terer passa per la Jonquera i el coll del Pertús, durant els últims mesos de la Guerra Civil Espanyola milers de 
persones intentaren arribar a França creuant les muntanyes per infinitat de punts. El camí fins a la Vajol i el final 
d’etapa en aquesta població, per on passaren milers d’exiliats, ens acosta a la tragèdia de la guerra i de l’exili.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

        Requesens 0:00h 500m 42.4509049º 2.9385990º

        Puig dels Falguers 1:40h 778m 42.4366740º 2.9016019º

        Ermita de Santa Llúcia 2:25h 432m 42.4272149º 2.8935739º

        La Jonquera  3:20h 115m 42.4187220º 2.8738510º

        Ermita de Santa Eugènia  5:30h 350m 42.4166510º 2.8291499º

        La Vajol  7:00h 546m 42.4044170º 2.8004520º
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Sistema de coordenades geogràfiques. Datum Europeu 1950

EL MILLOR D’AQ UESTA RUTA

El tram de camí panoràmic per la carena arrodonida del puig dels Falguers.

Conèixer el drama de l’exili de la Guerra Civil.

Caminar pels boscos d’alzines suredes de la zona entre la Jonquera, la Vajol i Agullana.



RUTESPIRINEUS

GR 11 - Etapa 4: Requesens - La Vajol

© 2019 RUTES PIRINEUS. Tots els drets reservats
5

ÈPOCA: Tot l’any. 

CARTOGRAFIA:

· Alt Empordà. 1:50.000. Editorial Alpina.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

OBSERVACIONS: A la Jonquera comença el sender de llarg recorregut GR 2, que uneix en 10 etapes 
aquesta població empordanesa amb Aiguafreda (Vallès Oriental). 

AIGUA: Cal que en portem, durant l´etapa trobarem poques fonts o punts on aconseguir-ne. Podem apro-
visionar-nos a la Jonquera (just a la meitat de l´etapa). 

ALLOTJAMENT AL FINAL DE L’ETAPA: 

· Alberg-Refugi Sol Ponent de la Vajol: disposa de 8 places en 2 habitacions (972 535 325 o 692 069 135, 
ajuntament@lavajol.cat, ca.lavajol.cat). 

· Altres establiments a la Vajol - Guia oficial d´establiments turístics (Generalitat de Catalunya). 

ALTRES SERVEIS I ALIMENTACIÓ: A Requesens hi ha un bar-restaurant que obre amb reserva prèvia 
(és possible que el trobem tancat). A la Jonquera tots els serveis estan coberts. A la Vajol hi ha diversos 
restaurants, allotjaments i una botiga.

SENYALITZACIÓ SOBRE EL TERRENY I RECORREGUT: El GR 11 és un sender de llarg recorregut subjecte 
a petites modificacions per adaptar-se als canvis que es produeixen al territori, especialment en les zones 
urbanes i les seves àrees més properes. L’itinerari del GR 11 presenta molts trencalls, bifurcacions, canvis 
de camí i tipus de via diferents: corriols, pistes i trams de carretera asfaltada. La descripció del recorregut 
que presentem en aquesta guia enumera i explica tots els punts de pas i elements del recorregut que 
considerem rellevants per a poder realitzar la travessa, però no inclou un inventari exhaustiu de tots els 
trencalls i canvis de camí que hi ha. Sobre el terreny caldrà que estem atents als senyals blancs i vermells 
del GR 11 i els seguim en tot moment. També recomanem utilitzar la cartografia que ja inclou aquesta guia 
o els mapes cartogràfics que indiquem; o bé utilitzar els tracks GPS que també us oferim.

EDICIÓ DELS CONTINGUTS:  Desembre de 2015.
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Des del nucli de Requesens (0:00h - 500m) agafem la pista que flanqueja la muntanya en lleugera 
pujada i en direcció O. Resseguim la falda del puig de les Canals i anem guanyant alçada fins que assolim 
el coll de les Canals, cruïlla de diversos camins. Nosaltres deixem la pista, que baixa pel vessant N de la 
muntanya, i agafem un corriol que puja per la carena arrodonida de la muntanya (SO). No triguem en arri-
bar al coll de l’Auleda i continuem pujant per la carena fins al puig dels Falguers (1:40h - 778m). Ens 
trobem en el punt més elevat d’aquesta quarta etapa. Les vistes són magnífiques!

A continuació abordem el tram de baixada fins a la Jonquera. Durant el descens passem pel costat de
l’ermita de Santa Llúcia (2:25h - 432m), una bonica església romànica dels segles XII i XIII. Deixem 

l’ermita enrere i enllacem amb una pista de terra, que només deixem puntualment en algunes llaça-
des, per fer drecera, i que ens porta fins a la població fronterera de la Jonquera (3:20h - 115m). Entrem 
a la Jonquera i comencem a travessar el poble fins que arribem a l’avinguda Miquel Mateu Pla. Aga-
fem aquesta via cap a l’esquerra (O) i creuem el riu Llobregat -a través d’un pont- i la carretera N-II i 
l’autopista AP-7 -a través d’un túnel-. Sortim d’aquest túnel i agafem una pista que puja uns metres 
cap a la dreta (N). Arribem a un segon túnel, per sota de les vies del tren, i el creuem.

Deixem enrere la Jonquera, i tot el seu moviment imparable, i comencem la segona part de l’etapa. En el 
tram que abordarem a continuació caldrà parar molta atenció a l’orientació i als senyals blancs i vermells 
del GR 11: els creuaments i els canvis de camí seran constants. Aviat ens endinsem en els extensos boscos 
d’alzina surera que dominen tota la zona compresa entre els pobles de la Jonquera, Agullana i la Vajol. 
Superem un collet i ens trobem l’anomenat Suretell, una alzina surera monumental. Caminem durant una 
estona pel torrent dels Querols i arribem a l’ermita de Santa Eugènia (5:30h - 350m). Passem pel cos-
tat de la masia de Can Carreres i continuem avançant fins a la carretera GI-501, que comunica els pobles 
d’Agullana i la Vajol. Nosaltres l’agafem cap a la dreta en direcció a la Vajol (O). Fem uns últims quilòmetres 
per aquesta via, en pujada, i finalment arribem a la població de la Vajol (7:00h - 546m), punt final 
d’aquesta quarta etapa. 

L’EXILI REPUBLICÀ

El 5 de febrer de l’any 1939, el president de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys va fugir 

cap a França pel camí del coll de Lli des de la Vajol. També van creuar la frontera aquell mateix 

dia el president de la República Manuel Azaña, el president del Govern Espanyol Juan Negrín i 

d’altres polítics i militars destacats. La ruta de la Vajol fou utilitzada per milers de persones en el 

seu exili cap a França durant els últims dies de la Guerra Civil Espanyola. Un cop a França, molts 

d’ells van ser reclosos en camps de concentració en condicions d’una duresa extrema. A la 

Jonquera, el Museu Memorial de l’Exili recorda i ret homenatge a totes aquestes persones. 

(Més informació: www.museuexili.cat) 

RECORREGUT

Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt en funció de l’època de l’any, de la neu 

i de les condicions meteorològiques. La senyalització (marques, panells, balises) que podem trobar al llarg de la ruta també pot variar amb el 

temps. RUTES PIRINEUS no es responsabilitza de qualsevol mal ús de les seves guies i recomana que cadascú sigui responsable i prudent 

a la muntanya. Així mateix, us convidem a documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per complementar la informació aquí descrita. 

Tots els temps són efectius i prenen un caràcter orientatiu, no s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol 

suggeriment, RUTES PIRINEUS us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat.
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Guies Web i Pdf gratuïtes 

Posem a la teva disposició guies web i PDF 

-rutes de senderisme i d’alta muntanya 

que et pots descarregar gratuïtament-, uns 

continguts de qualitat i fi ables elaborats per 

professionals de la muntanya per tal que 

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

Sortides i excursions guiades 

Disposem d’un calendari de sortides 

organitzades o et podem preparar una 

proposta personalitzada a mida. Crestes 

i ascensions, naturalesa, parcs naturals, 

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs 

tots els secrets del Pirineu de la mà dels 

millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Us recomanem els millors establiments que 

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta 

muntanya que us proposem a la web. Hotels, 

restaurants, museus, artesans, esports 

d’aventura,... tots revisats pel nostre equip 

perquè la teva experiència als Pirineus sigui 

inoblidable!

Serveis per a organismes i empreses 

Creem i elaborem continguts d’itineraris 

de senderisme i d’alta muntanya per a 

organismes i empreses (díptics, tríptics, 

format web, APP per a mòbils,...). També us 

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres 

continguts i així promocionar-vos en diversos 

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat

Descobreix tot el que t’oferim i viu 
els Pirineus com mai ho has fet!


