
www.rutespirineus.cat    |    info@rutespirineus.cat                   © 2017 RUTES PIRINEUS. Tots els drets reservats. 

RUTESPIRINEUS
Rutes de muntanya, senderisme i excursions

Dificultat    

Temps total efectiu     

Distància total     

Desnivell acumulat     

Altitud mínima    

Altitud màxima     

Punt de sortida / arribada    

Població més propera     

Aquesta guia web i PDF gratuïta ha 
estat publicada amb el suport del 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona 
i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Ruta de l’Exili de La Vajol
Descobrim els camins per on milers de 
republicans van fugir durant la Guerra Civil 
espanyola per exiliar-se a França

La Vajol, Les Salines i l’Albera, Alt Empordà, 
Girona, Catalunya, Espanya

                        Mitjana

                                           3:45h

                                  12,7 km

                                           464m

                                  511m

                                   720m

                                                        Aparcament La Vajol

                                                La Vajol
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Alt Empordà. 1:50.000. Editorial Alpina.

itinerari sentit de la ruta inici / final

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

        Entrada La Vajol 0:00h 529m 42.404023º 2.801213º

        Monument de l’Exili 0:05h 531m 42.403594º 2.803435º

        Camí del coll de Lli 0:35h 603m 42.411056º 2.788879º

        Coll de Lli 1:00h 710m 42.414929º 2.781911º

        Monument als combatents republicans 1:45h 544m 42.425695º 2.786183º

        Coll de Manrella 2:20h 717m 42.421930º 2.801379º

        Can Quera 2:50h 536m 42.412293º 2.795781º

        Mirador de l’Empordà 3:15h 558m 42.402210º 2.797098º

        Edifici - refugi de Mina Canta 3:30h 531m 42.401820º 2.786594º

        Entrada La Vajol 3:45h 529m 42.404023º 2.801213º
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Sistema de coordenades geogràfiques. Datum WGS84.
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EL MILLOR D’AQ UESTA RUTA

Conèixer els indrets i les rutes de l’exili republicà.

Descobrir el massís de les Salines.

Endinsar-nos als boscos de suros i castanyers de la zona.

SABIES QUE...

Durant la Guerra Civil espanyola, pel coll de Lli van fugir milers de civils i militars? Entre ells hi 
havia els màxims representants de les institucions republicanes espanyoles, com el president 
de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, el president del Govern Basc, el president de la 
República i molts d’altres. Molts d’ells no van tornar mai més.

INTRODUCCIÓ
Ruta circular de 12,7 km de longitud que travessa la frontera per recórrer els indrets per on milers 
de republicans van exiliar-se durant la Guerra Civil espanyola. Es tracta d’una excursió de distància i 
desnivell moderat pels boscos del massís de les Salines a l’Empordà.

Aquest itinerari circular ens permet conèixer els indrets on milers de refugiats republicans van passar els 
seus últims dies abans de creuar la frontera de camí a França. La ruta comença al petit poble empordanès 
de La Vajol i s’enfila cap al massís de les Salines, des d’on travessa la frontera cap al Vallespir fins al poble 
francès de Les Illes. Durant el recorregut visitem diversos indrets de la Memòria Històrica mentre gaudim 
dels magnífics boscos del massís de les Salines.

MÉS INFORMACIÓ

DURACIÓ: Dia complet

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 3:45h en total. 1:45h des de La Vajol fins a Les Illes passant per 
coll de Lli, i 2:00h des de les Illes a La Vajol passant per coll de Manrella i visitant la mina Canta.

DESNIVELL ACUMULAT: 464m

DIFICULTAT: Mitjana.   

ÈPOCA: Tot l’any, evitant les hores de màxima calor a l’estiu.

CARTOGRAFIA: 
· Alt Empordà. 1:50.000. Editorial Alpina. 
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
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Comencem la ruta a l’aparcament que trobem a l’entrada de       La Vajol (0:00h - 529m). Des de 
l’entrada del poble podem desviar-nos a l’esquerra i visitar el          Monument de l’Exili (0:05h - 531m). 

Retornem a l’entrada del poble i ens dirigim cap a la font de l’Amor. Seguim les marques blanques 
i vermelles del GR 11 que voreja el poble pel nord, passem per davant d’un restaurant i, després de 
passar l’ajuntament, arribem a una primera cruïlla de carrers. Continuem recte fins a la següent cruïlla, 
on deixem la carretera de Maçanet de Cabrenys i el GR 11, que marxen cap a l’esquerra, i agafem el 
carrer Illes (dreta). Pugem amunt pel carrer asfaltat fins que retrobem la carretera que uneix La Vajol 
amb el coll de Manrella. Just abans d’enllaçar amb aquesta carretera, prenem un corriol a l’esquerra 
en direcció NO, que segueix en paral·lel a la carretera per un bonic bosc de castanyers. 

Seguim el corriol que, per dins d’un bosc frondós i ombrívol, ens condueix fins a un restaurant, a 
tocar de la carretera. Continuem cap a l’esquerra, en direcció N, fins que trobem el       camí del 
coll de Lli (0:35h - 603m). Deixem la carretera i continuem per una pista que ens endinsa a l’Espai 
d’Interès Natural Salines - Bassegoda. Pugem còmodament seguint aquest camí, fent llaçades per 
dins d’un bonic bosc amb arbres caducifolis i sureres. Passem per la font del Cucut i per unes 

RECORREGUT

2
1

3

COM ARRIBAR-HI EN COTXE

Arribem a La Vajol després de poc més d’11 km des de la Jonquera. Sortim de la Jonquera per la N-II en 
direcció Girona i, en una rotonda, agafem la carretera GI-500 en direcció a Agullana. Aquí continuem per 
la GI-501 fins a La Vajol. Just a l’entrada del poble hi ha un aparcament.

NO ET PERDIS...

Visitar la mina Canta, també anomenada mina d’en Negrín. En aquesta mina de talc propietat de 
la família Canta, de La Vajol, s’hi van amagar per ordre del General Negrín, president del govern 
de la República des de 1937 fins a 1939, una remesa de quadres procedents del Museu del Prado. 
També hi havia or procedent del Banc d’Espanya, valorat en milions de dòlars, que més tard va ser 
portat en vaixell fins a Mèxic.
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pastures abandonades colonitzades pel falguerar. Finalment arribem al         coll de Lli (1:00h - 710m), 
just passada una casa. 

Deixem la pista i agafem un corriol força embardissat fins a un tancat pel bestiar i un plafó explicatiu 
dels Espais de la Memòria. Travessem el coll i entrem en territori francès. Comencem a baixar per 
la pista que travessa el tancat de bestiar seguint uns senyals de pintura groga. Més avall, després 
d’enllaçar amb una altra pista, ens trobem una porta que ens barra el pas. Deixem la pista i agafem 
el corriol que baixa cap a l’esquerra i que ens condueix a l’hostal dels Trabucaires, just a l’entrada 
del petit poble francès de Les Illes. Seguim pel carrer Major, passem pel davant d’un monument 
als fugitius francesos de la Segona Guerra Mundial i arribem al final del carrer, on trobem una font 
amb unes taules. Continuem cap a la dreta, on hi ha la placeta Lluís Companys i el          monument als 
combatents republicans espanyols (1:45h - 544m). 

Comencem a pujar en direcció a La Vajol per la carretera, que guanya alçada fent llaçades i deixant 
de banda les diverses cases disseminades del poble de Les Illes. Just en un revolt, allà on s’acaba 
l’asfalt, deixem el camí de La Vajol i seguim recte, tot fent drecera. Tornem a enllaçar amb el camí 
una mica més amunt. Continuem ara per l’ample pista i arribem al          coll de Manrella (2:20h -717m), 
on trobem el monument a Lluís Companys. Deixem enrere el coll i, sense adonar-nos-en, travessem 
de nou la frontera per davallar cap a territori català. A partir d’aquí seguim els senyals d’Itinerànnia. 
Baixem per la carretera asfaltada un centenar de metres i agafem un camí a l’esquerra fins que 
trobem un rètol. 

Seguim les indicacions de La Vajol, davallant en direcció S, primer per una castanyeda i, més avall, 
per un bosc típicament mediterrani dominat per l’alzinar. Passem una cruïlla i continuem en direcció 
a La Vajol fins a         can Quera (2:50h - 536m). Continuem baixant per la pista, passem pel costat de 
la font de Can Quera i, uns 300 metres més avall, trobem una pista secundària a la dreta. Deixem la 
pista principal i girem a la dreta per tal d’anar a buscar un corriol uns metres més amunt. Prenem el 
corriol i seguim els senyals de pintura groga, passem per darrera de Can Capelleres i enllacem amb 
la carretera de La Vajol al coll de Manrella. Travessem la carretera i arribem a La Vajol pel carrer Lluís 
Companys. A la cruïlla continuem recte pel carrer de la Generalitat. Al capdavall del carrer girem a 
la dreta i continuem pel camí del cementiri, que passem, i pugem fins a la font de Sant Silvestre, on 
trobem el        mirador de l’Empordà (3:15h - 558m). 

Seguim la carretera cap a l’esquerra en direcció a ponent durant 1,5 km, passem pel costat de les 
pastures de Can Barris i trobem un rètol a l’esquerra que ens indica el camí cap a la mina Canta, per 
on gira també el sender de gran recorregut GR 11. Seguim el camí de carro i arribem a        l’edifici 
- refugi de Mina Canta (3:30h - 531m). Només ens queda desfer el camí fins al cementiri i continuar 
davallant cap al poble i acabar el recorregut a l’aparcament de l’entrada de          La Vajol (3:45h - 529m). 1

5

8

9

7

6

4



RUTESPIRINEUS

Ruta de l’Exili de La Vajol

© 2017 RUTES PIRINEUS. Tots els drets reservats
6

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.

Embassament de Darnius Boadella 

El pantà de Darnius - Boadella està situat a la conca alta del riu Muga i 
s’estén pels municipis de Darnius, Terrades i Sant Llorenç de la Muga. A 
les aigües de l’embassament està permès banyar-se i realitzar activitats 
aquàtiques com el caiac o la pesca. Un dels millors punts d’accés a 
l’aigua és pel Club Nàutic de Darnius.

Coordenades GPS: 42.351085 º 2.826502º

QUÈ MÉS PODEM VISITAR?

Museu de l’Exili de la Jonquera 

Milers de persones van creuar la frontera francesa camí de l’exili 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)

Coordenades GPS: 42.416099 º 2.873526º
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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 fiables 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!

RUTESPIRINEUS

http://www.rutespirineus.cat/guies-web-i-pdf-gratuites
http://www.rutespirineus.cat/sortides-organitzades-i-excursions-guiades-pirineus
http://www.rutespirineus.cat/comunitat-rutes-pirineus
http://www.rutespirineus.cat/serveis-per-a-organismes-i-empreses

