SORTIDES DE CARRETERA 2013

2ª Diumenge, 7 d’abril de 2013

BANYULS I SANT PERE DE RODES

Peralada- Espollà- Coll de Banyuls – Banyuls – Cervera –
Port Bou – Llançà – Port de la Selva – Sant Pere de Rodes –
Vilajuïga - Garriguella - Peralada.
Recorregut:
Desnivell acumulat:
Hora sortida:
Lloc sortida:

Trofeu regularitat:
Recordeu:

96 km
1.800 m
8:00 h (sortida puntuals des de Peralada)
Peralada. Aparcament situat entre el Cafè del Centre i
el Camp de Futbol. El desplaçament es farà en cotxes
particulars fins al lloc de sortida.
180 punts
Cal portar esmorzar.
Anar molt en compte amb les carreteres molt estretes
pel pas de vehicles des d’Espollà fins a Banyuls.

Comentaris de la sortida:
Excursió amb un recorregut molt exigent per l’Empordà i les Costes de la
Marenda. Veniu a descobrir amb el Club la duresa d’aquests muntanyes
encisadores !.
En la primera part de la sortida, farem la pujada estrella de la jornada al Coll de
Banyuls. Després d’una primera aproximació fins a Espollà, s’inicia la pujada pel
vessant sud al Coll de Banyuls (356 m), amb unes rampes finals que exigeixen tota
l’atenció. Després d’un ràpid descens, molt perillós pel seu traçat i estat de la
carretera, arribarem fins el poble de Banyuls.
La segona part de la ruta, molt més tranqui-la, però amb una carretera
trencacames ens portarà per la Costa Vermella, fins a Portbou i Llançà, pujant el
Coll dels Belitres (135 m) i el Coll del Frare (205 m) ens portarà fina a Llançà i
Port de la Selva.

Des d’aquí, un cop ja “madurs”, el plat fort de la jornada amb la pujada a Sant
Pere de Rodes pel costat de Port de la Selva i baixar per Vilajuïga per reprendre la
tornada final a Peralada passant per Garriguella i el pas del Puig de la Mala
Veïna.

Perfil i mapa de la sortida amb les pujades al Coll de Banyuls i Sant
Pere de Rodes

