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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 2:
El Port de la Selva - Vilamaniscle
Ens enfilem fins al monestir romànic de 
Sant Pere de Rodes i deixem enrere les aigües 
del Mediterrani i la península del Cap de Creus

Alt Empordà, Girona, Catalunya, Espanya
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Alt Empordà. 1:50.000. Editorial Alpina.
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MÉS INFORMACIÓ

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 6:00h en total: 2:00h des del punt d’inici fins a Sant Pere de 
Rodes, 1:30h des d’aquest punt fins a Llançà i 2:30h des d’aquest poble fins a Vilamaniscle.

DESNIVELL ACUMULAT: +925m / -775m

INTRODUCCIÓ
Comencem aquesta segona etapa de la travessa Transpirinenca a la població marinera del Port de la 
Selva, des d’on pugem fins al monestir benedictí de Sant Pere de Rodes. Aquesta ascensió -per un corriol 
estret i costerut- esdevé el primer esforç destacable del GR 11. A continuació baixem fins a Llançà i ens 
acomiadem de les aigües del mar Mediterrani que ens han acompanyat durant la primera etapa i un bon 
tram de la segona. Des de Llançà i fins a Vilamaniscle, punt final de l’etapa, avancem gairebé tota l’estona 
per una ampla pista de terra, que només abandonem puntualment als voltants de l’ermita de Sant Baldiri.

La serra de Rodes és el principal accident muntanyós de la península del Cap de Creus i el castell de Sant 
Salvador de Verdera (682m) -que està situat just per sobre del monestir de Sant Pere de Rodes- n’és el seu 
punt culminant. Aquesta etapa sorprèn per la magnífica combinació de paisatges marítims i muntanyosos i ens 
permet descobrir una de les construccions més importants del romànic català: el fabulós monestir benedictí 
de Sant Pere de Rodes.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

        El Port de la Selva 0:00h 5m 42.3394140º 3.2041709º

        La Selva de Mar 0:50h 60m 42.3242469º 3.1858479º

        Monestir de Sant Pere de Rodes 2:00h 510m 42.3233669º 3.1655679º

        Coll del Perer 2:45h 356m 42.3418850º 3.1589870º

        Llançà 3:30h 10m 42.3607159º 3.1495639º

        Coll de les Portes  4:30h 230m 42.3697270º 3.1136399º

        Sant Silvestre de Velleta 4:50h 118m 42.3700310º 3.0980400º

        Coll de la Serra  5:35h 258m 42.3792429º 3.0807949º

        Vilamaniscle 6:00h 155m 42.3754680º 3.0672080º
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Sistema de coordenades geogràfiques. Datum Europeu 1950

EL MILLOR D’AQ UESTA RUTA

Visitar l’extraordinari monestir romànic de Sant Pere de Rodes i gaudir de les 

grans vistes que ens ofereix la serra de Rodes.

El gran contrast entre el mar i la muntanya.

Conèixer Vilamaniscle i el conreu tradicional de vinya i olivera.
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ÈPOCA: Tot l’any. 

CARTOGRAFIA:

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

OBSERVACIONS: El recorregut d’aquesta etapa es troba molt exposat al sol i les ombres són escasses. 
Si anem bé de temps i les forces ens acompanyen, des del monestir de Sant Pere de Rodes, podem 
pujar fins al panoràmic castell de Sant Salvador de Verdera (682m), punt més elevat de la península del 
Cap de Creus (anada i tornada: 1,6 km, 0:35h).  

AIGUA: Cal que en portem, durant l´etapa no trobarem fonts. Podem aprovisionar-nos al Port de la Selva, al 
monestir de Sant Pere de Rodes i a Llançà.

ALLOTJAMENT AL FINAL DE L’ETAPA: L´Ajuntament de Vilamaniscle ha habilitat una zona d´acampada 
municipal al costat de la piscina del poble (972 530 518).

Allotjaments a Vilamaniscle:

· Turisme Rural Cal Nin (972 530 522 i 647 837 413).
· Guia oficial d´establiments turístics (Generalitat de Catalunya).

ALTRES SERVEIS I ALIMENTACIÓ: Al Port de la Selva i a Llançà tots els serveis estan coberts (botigues, 
supermercats, bars i restaurants, oficina de turisme,...). A Vilamaniscle hi ha una petita botiga però no 
sempre és oberta.

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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Sortim de la Selva de Mar pel costat de l’ermita de Sant Sebastià -que més aviat sembla un castell- i 
abordem l’ascens al monestir de Sant Pere de Rodes. L’ascensió és exigent i en alguns trams el camí puja 
fent ziga-zagues. Anem guanyant altitud i arribem a l’aparcament oriental del monestir. Continuem per una 
pista que rodeja el monestir just per sota seu i que ens porta fins a la seva portalada principal. Hem arribat 
al monestir de Sant Pere de Rodes (2:00h - 510m). Sant Pere de Rodes esdevingué una abadia 
benedictina independent l’any 947 i tingué una gran vitalitat i influència fins al segle XIV. El monestir és una 
de les construccions romàniques més rellevants de Catalunya i és molt recomanable fer-hi una visita (més 
informació: 972 387 559, santperederodes.cultura@gencat.cat).

Des del monestir continuem l’etapa en direcció NO. Passem pel costat de l’ermita de Santa Helena i 
creuem la carretera. A partir d’aquest punt comencem a baixar suaument cap a Llançà pel llom d’una 
muntanya. Les vistes són espectaculars: el massís del Canigó i les grans muntanyes del Pirineu oriental, la 

La segona etapa de la Transpirinenca comença al Port de la Selva (0:00h - 5m). Avancem pel costat 
del mar, resseguint la badia, fins al trencall de la carretera de la Selva de Mar. Durant aquest primer tram 
hem coincidit amb el GR 92, un sender de llarg recorregut que ressegueix el Mediterrani des de Portbou 
fins a Ulldecona (en el seu sector català). Al creuament de carreteres, nosaltres girem a l’esquerra (S), cap 
a la Selva de Mar, i deixem enrere el mar i la carretera de Llançà. Avancem pel costat de la carretera de la 
Selva de Mar fins que arribem a unes instal·lacions esportives. En aquest punt, agafem un camí que surt 
en perpendicular a la carretera i que rodeja les instal·lacions. Anem seguint els senyals blancs i vermells 
del GR 11 fins que arribem al nucli de la Selva de Mar (0:50h - 60m). 

LA SELVA DE MAR

Antigament aquest municipi era el nucli més important de la zona i el Port de la Selva 

només era el port de la Selva de Mar. No fou fins l’any 1787 que el Port de la Selva va 

esdevenir un nucli independent. La Selva de Mar rep aquest nom pels extensos boscos 

que antigament cobrien el seu terme. Posteriorment, sota la influència del monestir de 

Sant Pere de Rodes, el conreu de la vinya i l’olivera es va anar estenent i va substituir 

completament el bosc. Ja al segle XIX, les gelades i la fil·loxera van afectar greument les 

vinyes i moltes foren abandonades. 

RECORREGUT
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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.

serra de l’Albera, l’Empordà,... Arribem al coll del Perer (2:45h - 356m) i continuem el descens fins al 
bonic poble de Llançà (3:30h - 10m). El GR 11 no passa pel nucli antic de Llançà, només creua 
l’extrem occidental del poble.

Sortim de Llançà i travessem la carretera i les vies de tren. Avancem per una pista ampla i assolellada. A 
poc a poc anem guanyant altitud i, si mirem enrere, veiem el mar i Llançà cada cop més lluny. Assolim el

coll de les Portes (4:30h - 230m), on hi ha un creuament de pistes. Nosaltres seguim per la pista que 
continua recte endavant, que primer avança planera i després comença a baixar. Arribem a un punt on 
deixem la pista i baixem per un corriol que ens porta fins a la bonica ermita romànica de Sant Silvestre 
de Velleta (4:50h - 118m).

Des de Sant Silvestre pugem uns metres per un corriol (O) que ens torna a deixar a la pista de terra. Se-
guim els senyals blancs i vermells en els diversos trencalls que ens trobem. Finalment arribem al coll 
de la Serra (5:35h - 258m). Només ens falta fer un últim tram de descens fins al coll de Quirc i fins a 

Vilamaniscle (6:00h - 155m). Vilamaniscle és una bonica població empordanesa que està rodejada de 
conreus de vinya i olivera. Els seus vins i olis són molt apreciats i, si en tenim l’oportunitat, és molt recoma-
nable provar-los.
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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!


