Etapa 4

17/DIC/2011

La Jonquera – La Vajol – Maçanet de Cabrenys
Participants: 36
Punt de partida: La Jonquera(109m.) a les 8.15
Arribada a Maçanet (372m.) a les 14.30
Temps efectiu de marxa: 5h.
Altura max. Puig Falguers (775m)
Desnivell acumulat en pujada: 841m.
Desnivell acumulat en baixada:635m
Metereología: Un meteoròleg diria que va ser un dia amb nuvolositat variable: Al sortir,
quan semblava que feia un bon dia, van començar a caure gotes. Mirant al cel, varem veure
que hi havia un núvol a sobre nostra, que era el que ens estava mullant. La resta del cel era
majoritàriament blau. Aquesta va ser la tònica de tota la jornada: feia sol, però de tant en
tant, un núvol et mullava una mica. Fins i tot van arribar a caure petits floquets de neu. La
temperatura va ser molt suau per la època, però la sensació amb el vent era de fresqueta.
Dades pràctiques: Per sortir de La Jonquera, cal anar seguint les marques de GR per dins
de la població, caminant cap al Nord fins a poder creuar l'autopista per un túnel. Durant gran
part de la jornada es va per pistes sense cap dificultat. Tota l'etapa se desenvolupa per
boscos de sureres, en els quals no falten els cirerers d’arbós ni els brucs. En els nombrosos
cruïlles i desviaments sempre es troben les marques indicadores, tant les que assenyalen el
camí
correcte
com
les
quals
adverteixen
de
l'equivocació.
Al llarg de la jornada es troben quatre fonts en perfecte estat, i en aquesta època amb
canella abundant, amb el que pràcticament no fa falta carregar aigua.
Crònica de l'etapa: Com en les dues etapes anteriors, es comença pujant de manera
continuada però suau, fins aconseguir els alts de la Balma d’en Llong (430m, 1h.15´).
Baixant una mica, de seguida arribem a la font de Can Mariné, a l’ombra de la surera
monumental del Suretell, on parem a esmorzar. Passem per l'ermita de Sta. Eugenia, i
desprès per davant del mes Carreres. Per la carretera asfaltada arribem a La Vajol, el poble
situat a mes alçada del Empordà (en el punt més alt 564m) al caient del migdia. Deixem
que la carretera baixi cap a la esquerra i pugem cap al centre del poble. Després de girar a la
dreta, en plena pujada trobem en una placeta en la qual també hi ha una font, fotografies i
inscripcions que recorden que aquest va ser un dels punts de pas d'exiliats com a
conseqüència de la guerra civil. Més endavant, i més amunt, perquè el carrer continua pujant
passem per la font de Sant Silvestre, i poc després, ja abandonant el poble per una pista que
baixa cap a l'esquerra, passem per un barracó profusament assenyalat amb banderes
republicanes, que resulta ser la mina d’en Negrín, on van estar guardats alguns quadres del
Museo del Prado al final de la Guerra.
Ara, les marques baixen decididament assenyalant una bonica sendera que ens porta,
després de passar per la font del Carme, fins a la carretera GI503, que de seguida
abandonem desviant-nos a l'esquerra. Travessant un bosc amb blocs de pedra repartits
capritxosament, i després de pujar i baixar una estona, arribem a Maçanet de Cabrenys. En
la seva la plaça Major es troba el monument a la maça que la llegenda explica que Roldán va
llençar des de Ceret. A la mateixa plaça està el bar d'una societat local, en el que val la pena
entrar per veure una interessant mostra de l'arquitectura popular destinat a bar-casal- sala
de festes, amb una esplèndida galeria elevada.
Incidències: En aquesta etapa, que està molt bé senyalitzada no varem tenir cap distracció,
però sí una caiguda ja baixant a Maçanet, que va fer necessari recórrer a la farmaciola de
Frans per guarir una cella.

Properes etapes 28 i 29 de Gener: Maçanet – Refugi Bassegoda - Beget
Recordar que:
La sortida és de dos dies, dissabte i diumenge.
Dormirem en refugi sense guardar, hi ha tarimes però no matalassos.
S’haurà per tant de portar sac, matalasset, llanterna...
El refugi està al costat d'una masia on fan menjars. Haurem de saber qui
soparà i/o esmorzarà el dijous 19.

