
GRUP DE SENDERS 
Club Excursionista de Gràcia 

 

Sortida de primavera 2019 

Rosselló (Catalunya Nord) 

4 i 5 de maig de 2019  

Primer dia:  

Al matí Visita cultural Maternitat i 

Catedral d'Elna 

Durada: 3 h 

A la tarda caminada de Cotlliure 

(Colliure) a Port Vendres  

Distància: 4,7  km 

Desnivell positiu acumulat: 177 m. 

Desnivell negatiu acumulat: 171 m. 

Durada:  1:30  h 

Segon dia: 

GR 10 tram 1 

De Banyuls de la Marenda a Cotlliure 

Distància: 12,4  km 

Desnivell positiu acumulat: 802  m. 

Desnivell negatiu acumulat: 806 m. 

Altitud màxima: 609 

Durada:  4:30  h 

Comentari del 1r dia: 

 

De Barcelona a Elna 193 km, quasi tot el 

recorregut per autopista (167 km), 

aproximadament de 3 a 3 1/2 hores. 

 

Visita guiada a La Maternitat d'Elna. Aquesta 

va ser una institució humanitària dedicada a 

ajudar dones exiliades, va ser fundada el 

novembre del 1939 per la suïssa Elisabeth 

Eidenbenz. Hi van néixer uns 600 nens. 

 

Visita guiada a La catedral de Santa Eulàlia i 

Santa Júlia d'Elna. Romànica dels segles XI - 

XIII amb elements gòtics. Com a seu episcopal 

fou fundada al segle VI, i el seu primer bisbe va 

ser Domne (571-586), segons consta a les actes 

dels concilis de Toledo i Narbona. 

 

Trasllat amb autocar d'Elna a Cotlliure (20 

km). 

 

Temps per a visitar a aquest antic poble de 

pescadors i vinyataires, conegut per les seves 

anxoves. Cotlliure ha estat també motiu 

d'inspiració per a pintors com Matisse, Chagall, 

Gris, Picasso i Dalí, entre d'altres, que han 

retratat el seu castell, els seus carrerons o el 

pintoresc campanar de la seva església arran de 

mar. 

En el seu cementiri hi ha les tombes d'Antonio 

Machado i del novel·lista Patrick O'Brian, 

 

Dinar de motxilla 

 

Després de dinar realitzarem una curta 

passejada que ens portarà de Cotlliure fins a la 

població de Port Vendres. Passarem per El Fort 

Miradou, el Castell Reial, la platja de les 

bateries, la platja d'Oli i la cala morisca (les 

dades de distància i temps poden variar una 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



mica segons els punts d'aparcament de 

l'autocar). 

 

En acabar l'autocar ens portarà de Port 

Vendres fins al Càmping Taxo les Pins, situat 

Argelès-sur-Mer (20 km.) on es pernoctarà, en 

règim de pensió completa. Els Mòbils-Homes 

tenen una capacitat per tres i cinc persones. 

El servei de llençol i tovalloles es pot concertar 

en la recepció del càmping al preu de 5 €. 

 

El sopar al Càmping Taxo les Pins, per a tots 

igual. 

 

Comentari del 2n dia: 

 

Esmorzar al Càmping Taxo les Pin. 

 

Trasllat amb autocar des del Càmping Taxo les 

Pins ( Argelès-sur-Mer) fins a Banyuls de la 

Marenda, (22 km.). 

 

GR 10 tram 1: De Banyuls de la Marenda a 

Cotlliure per la Torre de Madaloc. 

 

A Banyuls de la Marenda neix el GR 10, el 

camí pirinenc francès, que igual que el GR 11 

espanyol uneix els dos mars al llarg de la 

cadena muntanyosa. Seguint el traçat d'aquest 

GR arribarem a la Torre de Madaloc, una torre 

de senyalització de base romana i edificada el 

s.XIII, en una posició dominant sobre la costa. 

A partir d'aquí se segueix la carena on ens 

trobem amb fortificacions com les Bateries de 

Taillefer, de temps de la Tercera República. 

L'Ermita de la Consolació, un lloc de 

pelegrinatge que s'esmenta ja al segle XIII serà 

l'últim punt d'interès històric de la nostra ruta 

abans d'entrar ja en els carrers de Cotlliure. 

 

Retorn amb autocar al Càmping Taxo les Pins 

(Argelès-sur-Mer). 

 

Dinar al Càmping Taxo les Pins (Argelès-sur-

Mer) o Pícnic, per tots igual. 

 

Retorn a Barcelona, 190 km (quasi tot el 

recorregut per autopista) aproximadament 2.30 

a 3 hores. 

 

 

 

 
 

 
 

 

PREUS / INSCRIPCIONS: 

 

Socis: 85 € 

Socis, si no teniu Llicència Federativa: 95 € 

 

Els pagaments s'ha de realitzar al compte de Senders. Com a pagaments a "Tercers" per La Caixa o per 

transferència bancaria al compte: ES 03 2100 0850 1202 00 38 5140, en el cas de fer el pagament per 

transferència des d'una entitat bancaria diferent de La Caixa, tenir en compte el possible retard de fins a 

tres dies. 

Sols amb un d'aquests dos procediments tindreu plaça a la sortida. 

Últim dia de pagament és dimecres dia 23 d'abril de 2019. 



 

SOCIS: A partir del dia d'avui ja es poden fer les inscripcions, ingressant 85 € (95 € amb assegurança 

temporal) pel procediment habitual, places limitades a 40 persones. En cas que les places s'esgotessin, 

es retornarà l'import de la inscripció en rigorós orde d'inscripció. 

 

En cas d'anul·lació de la inscripció es retornarà l'import als socis que avisin, abans de les 22 hores del 

diumenge anterior a la sortida, per correu electrònic a l'adreça de Senders: grupdesenders@cegracia.cat. 

Fora d'aquest termini sols es retornarà l'import, si la plaça es pot cobrir per un altre senderista de la llista 

d'espera. L'import de la inscripció es podrà recuperar per transferència bancària (us l'enviarem al compte 

que ens digueu, si el compte no és de LA CAIXA, la devolució té un cost de 3 €, que seran descomptats 

de l'import de la devolució). 

 

Altres dades: 

 

En cas que vulgueu reservar habitacions, enviar un correu grupdesenders@cegracia.cat 
amb els cognoms de les persones amb qui compartireu habitació. 

 

Recordeu de subscriure la llicència federativa per a la cobertura de riscos a la muntanya, (inclou 

l'assegurança temporal i la condició de soci del Club, durant la durada de l'activitat). Els No Federat han 

d'enviar un correu a "grupdesenders@cegracia.cat" amb el nom i dos cognoms, i el DNI complet, abans 

de dimecres 30 d'abril de 2019. 

 

Per a més informació poseu-vos en contacte a través de la nostra adreça electrònica 

grupdesenders@cegracia.cat. La setmana de la sortida de dimecres a divendres, a partir de les 17 hores i 

fins a les 23 hores, estaran disponibles els telèfons 937795838 (Manel Sánchez) / 634519059 (José 

Manuel Millan) per realitzar consultes. 

 

A causa de les obres que s'estan realitzant a l'avinguda de Príncep d'Astúries, el lloc de sortida es 

trasllada a Avinguda Vallcarca amb carrer Velázquez (a tocar de la Biblioteca Jaume Fuster de la pl. 

Lesseps). Sortirem amb l’autocar a 2/4 de set, i hi ha prevista la tornada entre les set i les vuit del 

vespre. Per a més informació poseu-vos en contacte a través de la nostra adreça electrònica 

grupdesenders@cegracia.cat 
 

 
 

La inscripció comporta que estic assabentat/da de les normes del Grup de Senders, de les 

característiques i equipament necessari per a la sortida i n'assumeixo els riscos  en considerar-me 

capacitat/da per participar en l'activitat. 

 

 

mailto:grupdesenders@cegracia.cat
mailto:grupdesenders@cegracia.cat
mailto:grupdesenders@cegracia.cat

