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?Ruta pels vols de La Mar d'Amunt
Un bany, carreteres amb vistes, dues joies del romànic i un castell.

Vista del Monestir de Sant Pere de Rodes | F.Boada

La Mar d'Amunt comprèn tot el territori al nord del cap de Creus, des de Cadaqués fins a
Cervera. Aquest tros de l'Alt Empordà té una identitat pròpia, és un territori abrupte, esculpit pel
vent i l'aigua que ens ofereix paisatges que semblen d'un altre món.
Ara que la calor comença a fer estralls us proposem una ruta per descobrir aquest racó de país, una
ruta que començarem amb un bany a una de les millors platges que la Mar d'Amunt ens pot oferir i
que continuarem amb rutes escèniques sobre la costa, passejades a l'ombra de dues joies del
romànic i un sopar amb vistes al Castell de Peralada si ho voleu.
Així doncs us proposem començar el dia amb un bany a la platja de Garbet al terme municipal de
Colera, tot i que està a tocar de Llançà. La platja de Garbet és fàcilment accessible amb cotxe, que
podem deixar al pàrquing just al costat de platja. Tot i això, a l'estiu, la cosa es complica i, segons a
l'hora que hi anem, trobarem cotxes fins i tot vora de la carretera. Us recomanem doncs arribar-hi
a primera hora i gaudir d'aquesta platja d'ambient familiar amb tota la tranquil·litat.
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La platja de Garbet a Colera Foto: F.Boada

Quan esteu farts de platja o s'acosti l'hora de dinar podeu acostar-vos a Llançà. L'oferta
gastronòmica de Llançà és molt diversa, començant per l'estrellat Miramar. Nosaltres us en
recomanem tres. El Vaixell, El Pacu Pacu i Can Narra.
En acabat del cafè podeu cremar el dinar tot passejant pel passeig marítim i pujar al Castellar. El
Castellar" és el nom amb el qual es coneix actualment l'antic illot situat a la punta del Port de
Llançà. És un dels elements més característics del municipi, el qual ha evolucionat amb el pas del
temps, ja que en un principi fou un gran illot situat a pocs metres de terra ferma.
Acabada la passejada, tornem al cotxe i ens dirigim cap a Port de la Selva, un preciós poble blanc
entre el mar i la serra de Rodes. Com que molts de vosaltres ja el coneixereu us proposem
aquest cap endinsar-vos una mica terra endins i descobrir l'encant de La Selva de Mar. La Selva
de Mar té edificis de tipus popular construïts amb pissarra de la zona, amb petits ponts que
serveixen per travessar la riera i un antic safareig públic. En alguns dels murs rest és fàcil veure
restes procedents d'espolis fets al monestir de Sant Pere de Rodes. Quatre torres històriques
contenen restes de les muralles de la Selva de Mar, un monument Bé cultural d'interès nacional.
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Platja del port a Llançà amb el Castellar al fons Foto: F.Boada

Acabada la volteta, ens enfilarem cap al Monestir de Sant Pere de Rodes, gaudint d'unes vistes
espectaculars que abasten des del Cap de Creus fins al Cap de Cervera ja a Catalunya Nord. El
Monestir de Sant Pere de Rodes és un dels nombrosos testimonis de l'arquitectura romànica
catalana, molt probablement un dels més sofisticats arquitectònicament. Des del monestir es pot
gaudir d'una de les millors vistes del Cap de Creus.
Acabada la visita baixarem de Sant Pere cap a Vilajuïga, parant abans al Mirador de Puigventós
que ens ofereix una espectacular vista panoràmica sobre la badia de Roses, a l'altra banda del
Cap de Creus. Als volts de la carretera també hi podrem trobar nombrosos grups de dòlmens
megalítics de gran valor històric.
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El far de S'Aranella i Cap Cervera al fons tot pujant a Sant Pere de Rodes Foto: F.Boada

Vilajuïga és especialment famosa per la seva fina aigua mineral natural lleugerament
carbonatada així com per la seva cooperativa. Si us voleu emportar un souvenir d'aquest tros
d'Empordà, és el moment de carregar de vi, oli i garnatxa.
Amb les compres fetes tornem a pujar al cotxe per acostar-nos a Vilabertran per visitar la
Canònica de Santa Maria de Vilabertran. Un dels exemples més ben conservats a Catalunya de
l'arquitectura de les canòniques regulars medievals. El conjunt està format per l'església, el
claustre, les dependències monàstiques i una ampliació posterior formada pel perímetre emmurallat
i el palau abacial. A l'interior podem observar la Creu de Vilabertran, la creu processional
d'argenteria més gran de Catalunya.

https://www.naciodigital.cat/motor/noticia/1421/ruta-pels-vols-mar-amunt
Pagina 4 de 5

La Canònica de Santa Maria de Vilabertran és de visita obligada Foto: F.Boada

I per acabar aquesta jornada, aprofitem ara que els dies són llargs, ens acostarem cap a Perelada
per acabar d'estirar les cames pels seus carrers plens d'història. Peralada té un origen força antic,
amb un poblat ibèric datat el 500 aC. A l'edat mitjana, el comtat de Peralada queda sota el domini
del comtat d'Empúries. En els carrers, hi ha edificis que mostren el passat medieval. I com, no
també de visita obligada és El castell de Peralada, una obra declarada bé cultural d'interès
nacional. Un castell esmentat ja al segle IX amb el nom de castell Toló, i que fou el centre del
comtat de Peralada.
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