
 

 Portbou, Colera, Llançà pel camí de Ronda 
6 de febrer de 2019 

 

Integrants: Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Vicens Catafal, Josep 
Carbonell, Joan Corbera,Toni Manuel, Miquel Maymó, Manel Molina, 
Josep Oranias, Ismael Porcar, Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep  

   Rodri. 
Distància: 12,85km, Temps: 4,42, Temps en moviment: 3,27h, Desnivells 461m+ 
acumulats, Temp: 12graus Desplaçament: tren. 
 

Ens trobem a dos quarts de set del 
matí a l’estació de Granollers Centre, 
pugem al tren i arribem Portbou 
puntualment. L’ estació és 
espectacular i ara està en obres. 
Sortim de l’estació per unes escales i 
anem a parar a la plaça del poble, 
prenem un cafè i iniciem la caminada. 
Trobem un rètol de GR-92 on hi ha 
unes escales amb forta pujada, des 
d’on veiem el poble de Porbou. 
Pugem per una pujada molt dreta, 
creuem la carretera GI-260 i seguim 
en el GR fins el Coll del Frare 205 m. 
 
 
 



Arribem dalt la carena i anem planejant per baixar cap el poble de Colera, anem cap el 
passeig i deixem el  GR 92 per seguir el camí de ronda. Fem la foto de grup reivindicativa 
LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS i esmorzem, la temperatura és fantàstica, per sort no hi ha 
Tramuntana. Reiniciar la caminada pugem fins la Punta del Frare on hi ha uns canons àntics 
de ferro. 
L’alçada màxima d’avui és de 243m+.  
Veiem l’Illa Grossa on tres homes estan mariscant dins l’aigua, baixem cap a la badia del 
Garbet. A l’arribar al Port d’en Joan el camí de ronda és estret i tenim que vigilar no mullar-nos 
els peus. Fem un reagrupem a la platja i tornem entrar al GR 92, no el deixem, passem per la 
Punta Canyelles, la platja de Grifeu i arribem a la badia de Llançà. Deixem el port enrere i 
anem cap a la Vila de Llançà, passem per davant l’ajuntament i arribem al restaurant Lara, on 
tenim la taula preparada, dinem ràpid per agafar el tren de les 16,12h.  
Un dia especial, de primavera amb sol i llum, uns paisatges fantàstics.  
 
La propera setmana farem la  Via Verda El grup B des de Sant Feliu de Pallerols a Amer.  El 

grup A  des de Sant Feliu de Pallerols fins Anglès. Dinarem tots junts a Amer. Sortirem a les     

set del matí de la zona esportiva de Corró de Vall. 

 

 Fotografies: Joan Corbera  Text: Miquel Maymo 

 


