
Portbou a Llançà  
10 de gener 2.018 
 

Integrants: Vicens Catafal, Josep Carbonell, Joan Corbera, Julià 
Llobet, Josep Martínez, Miquel Maymó, Manel Molina, Ismael 
Porcar, Julià Pratginestós, Josep Roca, Manel Roca, Josep Rodri i 
Mercè Serra. 

 

Distància: 14,67km Temps: 5,22h, Temps en moviment:4,09h  Desnivells:519m+ 
acumulats,  Desplaçament: tren 
 

Ens trobem a dos quarts de set del 
matí a l’estació de Granollers 
Centre, avui portem dos convidats, 
la Mercè Serra i en Manel Roca. 
Presentacions, salutacions, com-
prem bitllet i anem cap a l’andana 
pugem al tren i amb puntualitat 
arribem a Portbou. Estació 
espectacular amb aires de grandesa 
en anys passats, avui d’aspecte 
trista i vella. 
Sortim de l’estació per unes escales 
i anem a parar a la plaça del poble, 
prenem un cafè i iniciem la 
caminada a un rètol de GR-92, trobem unes escales amb forta pujada, des de on 
veiem bones vistes del port i la platja, l’església espectacular sobre surt amb fermesa. 
Pugem per una pujada molt dreta, creuem la carretera GI-260 i seguim  en el GR fins 
el Coll del Frare 205m. 



Ja som dalt la carena anem planejant per baixar cap el poble de Colera, hi entrem i 
passem per l’església de Sant Miquel, anem a esmorzar al port, deixant el GR 92 per 
seguir el camí de ronda.  
Esmorzem amb solet i una temperatura fantàstica, per sort no tenim Tramuntana, al 
reiniciar la caminada anem a la Punta del Frare, anem pujant pel penya-segat fins 
arribar a la carena, on hi ha uns canons antics de ferro, ens fem la foto de grup.  
L’alçada màxima d’avui ha estat de 243m+.  
Veiem l’Illa Grossa plena d’ocells, passem a prop de l’illa Petita, i baixem cap a la 
badia del Garbet. A l’arribar al Port d’en Joan el camí de ronda està cobert d’aigua de 
les onades, dos companys segueixen endavant, els altres donem la volta a la finca, és 

molt llarga, per sortir-ne acabem 
saltant la tanca al Coll de Sant Antoni. 
Arribem a la carretera GI-260, la 
creuem i baixem de dret cap a la platja 
del Garbet, on hi ha el càmping 
Garbet.  
Ens trobem els dos companys i 
tornem entrar al GR 92 i ja no el 
deixem, passem per la Punta 
Canyelles, la Platja de Grifeu i arribem 
a la badia de Llançà. Allà ens trobem 
a una senyora que passeja i li 
preguntem per el restaurant que tenim 
taula reservada, i casualment viu molt 
a  prop i ens acompanya fins la porta. 
Deixem el port enrere i anem cap a la 
Vila de Llançà, passem per davant 
l’ajuntament i ens ensenya el camí de 
l’estació, li donem les gràcies. 
Entrem al restaurant ja tenim la taula 
preparada, dinem ràpid per agafar el 
tren de les 16,12h. 
Un dia especial bona l’experiència del 
tren, un dia brutal, de primavera amb 
sol i llum, uns paisatges idíl·lics. 
Anem a dinar al restaurant Lara, net i 
molt correcte. 
La propera setmana anirem del Garraf 
a Sitges, sortirem a tres quarts de set 
de l’estació de Granollers Centre. 
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Fotos Joan Corbera  


