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Itinerari megalític de la Fontasia
a Palau-saverdera
Ruta per la muntanya de Palau-saverdera on visitem
diversos dòlmens i un menhir
Palau-saverdera, Cap de Creus, Alt Empordà
Dificultat

Baixa

Temps total efectiu
Distància total

1:05h

2,8 km

Desnivell acumulat

150m

Altitud màxima

253m

Altitud mínima

116m

Punt de sortida / arribada
Població més propera

La Font de Dalt

Palau-saverdera

Aquesta guia web i PDF ha estat
publicada amb el suport de
l’Ajuntament de Palau-saverdera

www.rutespirineus.cat

|

info@rutespirineus.cat

© 2015 RUTES PIRINEUS. Tots els drets reservats.

RUTESPIRINEUS

8
7

6
3

4

5

2
1

Cap de Creus. 1:25.000. Editorial Alpina.

itinerari

inici / final

sentit de la ruta

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
Punt de pas

Temps

Altura

Latitud

Longitud

1

La Font de Dalt

0:00h

116m

42.3097859º

3.1506157º

2

Trencall itinerari megalític de la Fontasia

0:10h

156m

42.3107637º

3.1568975º

3

Dolmen dels escalons d’en Poet

0:20h

196m

42.3110299º

3.1601439º

4

Paradolmen I dels escalons d’en Poet

0:22h

204m

42.3111135º

3.1604049º

5

Menhir d’en Poet

0:26h

220m

42.3113329º

3.1609229º

6

Paradolmen II dels escalons d’en Poet

0:28h

226m

42.3115629º

3.1612539º

7

Dolmen de la Fontasia

0:32h

246m

42.3128790º

3.1612149º

8

Trencall camí de Sant Onofre

0:40h

241m

42.3135522º

3.1583435º

1

La Font de Dalt

1:05h

116m

42.3097859º

3.1506157º

Sistema de coordenades geográfiques. Datum Europeu 1950
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INTRODUCCIÓ
Excursió circular de 2,8 km de longitud per la muntanya de Palau-saverdera. El punt de sortida i
arribada de la ruta és la Font de Dalt, punt on comencen la majoria d’itineraris senyalitzats de Palausaverdera. Des d’aquest punt pugem pel camí de Sant Onofre fins que trobem un corriol que surt a mà
dreta. Agafem aquest corriol que ens porta a visitar quatre dòlmens i un menhir. Finalment arribem
altre cop al camí de Sant Onofre, que ara agafem de baixada fins a la Font de Dalt. Aquesta ruta forma
part dels itineraris de Palau-saverdera i està senyalitzada en tot moment: A. Itinerari megalític de la

Fontasia.
L’itinerari A de l’Ajuntament de Palau-saverdera -Itinerari megalític de la Fontasia- ens porta a descobrir
l’interessant passat prehistòric de la zona de la serra de Rodes i l’Albera, que destaca per la gran quantitat
de vestigis de poblament prehistòric que s’hi han trobat. Durant l’itinerari que aquí us proposem, visitem
quatre dòlmens i un menhir; per ordre: dolmen dels escalons d’en Poet, paradolmen I dels escalons d’en
Poet, menhir dels escalons d’en Poet, paradolmen II dels escalons d’en Poet i dolmen de la Fontasia.

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
El bon estat de conservació dels monuments megalítics que ens trobem.
Descobrir Palau-saverdera i els seus itineraris marcats.
Les vistes de la plana empordanesa i la badia de Roses que ens ofereix l’itinerari
quan guanyem una mica d’altitud.

COM ARRIBAR-HI EN COTXE
Arribem a Palau-saverdera per la carretera GI-610. Entrem al nucli urbà pel carrer Nou i creuem tot el
poble per aquest mateix carrer. Al final del poble arribem a la Font de Dalt. Uns metres per sobre de la
Font de Dalt hi ha l’aparcament de la Font de Dalt, on podem estacionar-hi el cotxe. En aquest punt
comencen la majoria d’itineraris senyalitzats de l’Ajuntament de Palau-saverdera.
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MÉS INFORMACIÓ
DURADA: Mig dia.
TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 1:05h en total: 0:10h fins al trencall de l’itinerari de la Fontasia,
0:30h per visitar els monuments megalítics i 0:25h per tornar a Palau-saverdera.
DESNIVELL ACUMULAT: 150m
DIFICULTAT TÈCNICA: Baixa. Es tracta d’una excursió sense cap dificultat tècnica i apta per a tothom.
ÈPOCA: Tot l’any. A l’estiu, en dies assolellats, recomanem fer la ruta a primera hora del matí o al vespre.
MATERIAL: Res en especial.
CARTOGRAFIA:
· Cap de Creus. 1:25.000. Editorial Alpina.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geòlogic de Catalunya (ICC).
OBSERVACIONS: L’itinerari que us proposem forma part del conjunt d’itineraris per la muntanya de
Palau-saverdera que l’Ajuntament d’aquest municipi ha senyalitzat. Podeu consultar tots els itineraris al
perfil de wikiloc de Palau-saverdera (trobareu l’enllaç a la web de l’Ajuntament).

SABIES QUE...
Els arqueòlegs han estimat que els vestigis prehistòrics que trobem a Palau-saverdera foren
erigits entre l’any 3500 i l’any 2200 aC? Tant els monuments megalítics com les restes del poblat
prehistòric del Mas Isaac -que sembla que fou el primer assentament sedentari prehistòric de
l’Empordà- daten d’aquest període (entre el neolític mitjà i el neolític final).

RECORREGUT
Comencem la ruta a l’aparcament de 1 la Font de Dalt (0:00h - 116m) de Palau-saverdera. En aquest
punt comencen la majoria dels itineraris marcats del municipi, que veiem dibuixats en un panell vertical.
Nosaltres seguirem durant tota la ruta les indicacions de l’itinerari A: itinerari megalític de la Fontasia.
Comencem l’excursió rodejant l’aparcament de la Font de Dalt per la seva part superior. El camí gira
cap a la dreta (E) i avancem sense guanyar altura pel costat d’un bloc de pisos. Després de caminar uns
150m des de l’aparcament, veiem una esplanada que s’obre a la nostra esquerra (al costat del restaurant
Terranova). Girem a l’esquerra i creuem l’esplanada fins al seu extrem superior. Veiem un senyal vertical
que ens indica el camí que hem de seguir (A. La Fontasia). A partir d’aquest punt el camí comença a
guanyar altura suaument. No triguem a arribar al 2 trencall dels itineraris A i B (0:10h - 156m). En aquest
punt nosaltres ens desviem cap a la dreta i deixem enrere el camí de Sant Onofre. Avancem per un camí
pedregós entre murs de pedra seca. Aviat arribem al trencall de l’itinerari B. Aquest itinerari ens portaria
a descobrir els dòlmens de Febrosa-Sinols. (Podeu consultar més informació sobre aquest itinerari a la
web de l’Ajuntament). Nosaltres deixem enrere aquest trencall i continuem recte avançant per entre murs
de pedra seca.
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Arribem a un punt on el camí gira lleugerament cap a l’esquerra i s’enfila per unes lloses de pedra. Uns
metres més amunt arribem al primer monument megalític de la ruta: el 3 dolmen dels escalons d’en
Poet (0:20h - 196m). Distingim els grans blocs de pedra que delimitaven la cambra i el bloc que feia de
coberta. Deixem aquest dolmen enrere i seguim el camí en lleugera pujada fins al següent monument,
el 4 paradolmen I dels escalons d’en Poet (0:22h - 204m). A diferència dels dòlmens, els paradòlmens
estan construïts a partir d’una cavitat natural de blocs de pedra ja existent. L’home només n’ha modificat
l’estructura, afegit alguns murs i/o incorporat alguna llosa per cobrir-la. Un metres més amunt ens trobem
el 5 menhir d’en Poet (0:26h - 220m), una pedra allargada que fou plantada a terra en posició vertical.
Continuem el nostre recorregut. El següent monument megalític que visitem és el 6 paradolmen II
dels escalons d’en Poet (0:28h - 226m). Observem la cambra interior del paradolmen. Caminem uns
250m més pel camí, que gira cap a l’esquerra (NO), i arribem al 7 dolmen de la Fontasia (0:32h - 246m),
monument que dóna nom a l’itinerari i l’últim que visitem.
Deixem el dolmen enrere i continuem avançant. Creuem el rec de Veta Negra i passem per una zona
més ombrívola. Gaudim de molt bones vistes del golf de Roses i de la plana empordanesa. No triguem
en arribar al 8 trencall del camí de Sant Onofre (0:40h - 241m). L’agafem cap avall, cap a la nostra
esquerra, en direcció a Palau-saverdera. Avancem en baixada per aquest antic camí, que ens ofereix
bones vistes de la plana i del propi poble de Palau-saverdera. Finalment arribem de nou a 1 la Font de
Dalt (1:05h - 116m), punt d’inici i final d’aquest interessant recorregut que ens ha traslladat a la prehistòria
del Cap de Creus.

Itinerari megalític de la Fontasia a Palau-saverdera
© 2015 RUTES PIRINEUS. Tots els drets reservats

5

RUTESPIRINEUS

QUÈ MÉS PODEM VISITAR?
Cooperativa Agrícola de Palau-saverdera
La Cooperativa Agrícola de Palau-saverdera es va constituir l’any 1933
i aplega bona part dels pagesos del municipi. La Cooperativa està especialitzada en la producció d’oli d’oliva però a la seva botiga també
podem trobar-hi vi dels cellers de la zona, vi a granel i d’altres productes
de proximitat. La Cooperativa es troba situada a l’entrada del nucli urbà,
just al costat de la carretera GI-610.

La torre del Rellotge
La torre del Rellotge, també anomenada torre Cantonera, era una antiga
torre de defensa amb finalitats militars. La torre estava aïllada fins que a
finals del segle XIV es va annexar al castell de Can Mèssio. Segles més
tard, l’any 1855, la torre es va reformar per col·locar-hi el rellotge que li
dóna nom, i que continua marcant les hores des de llavors. La trobem al
costat de la Plaça Major del poble.

La font de Dalt
La font de Dalt és un indret molt emblemàtic i estimat pels palauencs.
Enmig de plataners i lledoners brolla l’aigua de la font, que prové de la
serra de Rodes. L’aigua destaca per la seva frescor i el seu gust neutre
i, malgrat que la font no té cap garantia sanitària, moltes persones de
la zona vénen a buscar-ne en garrafes per endur-se-la a casa. Es troba
situada a la part alta del poble.

Àrea d’esbarjo del Mas Ventós
És un bon lloc per fer un pícnic mentre gaudim de les impressionants
vistes del golf de Roses i la plana empordanesa. Hi ha taules, bancs i
barbacoes. L’àrea del Mas Ventós es troba situada a la carena de la serra
de Rodes i hi podem arribar en cotxe per la carretera GIP-6041 que uneix
Vilajuïga i el Port de la Selva (punt quilomètric 6,5).

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

Guies Web i Pdf gratuïtes

Sortides i excursions guiades

Posem a la teva disposició guies web i PDF

Disposem d’un calendari de sortides

-rutes de senderisme i d’alta muntanya

organitzades o et podem preparar una

que et pots descarregar gratuïtament-, uns

proposta personalitzada a mida. Crestes

continguts de qualitat i fiables elaborats per

i ascensions, naturalesa, parcs naturals,

professionals de la muntanya per tal que

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

tots els secrets del Pirineu de la mà dels
millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Serveis per a organismes i empreses

Us recomanem els millors establiments que

Creem i elaborem continguts d’itineraris

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta

de senderisme i d’alta muntanya per a

muntanya que us proposem a la web. Hotels,

organismes i empreses (díptics, tríptics,

restaurants, museus, artesans, esports

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

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

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres

perquè la teva experiència als Pirineus sigui

continguts i així promocionar-vos en diversos

inoblidable!

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat
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