17 DE SETEMBRE
1a ETAPA GR 92
COLERA – EL PORT DE LA SELVA

PERFIL DE DESNIVELLS

Aquesta etapa comença a la plaça Pi i Margall de Colera, té un
recorregut de 15,2 Km, un desnivell acumulat de 390 m de pujada
de 390 m i 385 de baixada, l’alçada màxima és de 77 m.

PROPERA SORTIDA
22 D’OCTUBRE PORT DE LA SELVA - CAP DE CREUS dificultat
Mitjana

Coordinador Jordi Ros Tel. 646 299 894, c/e: jorgeros1951@gmail.com

Associació Excursionista d´Etnografia i Folklore
Avinyó 19 pral. 08002 Barcelona tel. 623 422 942 c/e: infoaeef@gmail.com www.aeef-barcelona.

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT
Comencem a caminar a la plaça Pi i Margall de Colera, deixem el
càmping Sant Miquel a la dreta i comencem a pujar una curta però
costeruda costa de la muntanya dels canons, en arribar a dalt creuem
la carretera N-260, immediatament comença una baixada que després
de passar la via del tren ens portarà a la platja de Garbet; la passarem
per la riba, al final de la qual agafarem un corriol a la dreta que ens
porta a la punta del Borró; seguim el camí tot passant per diferents
cales d'aigües cristal·lines per arribar a la població de Llançà,
travessarem aquesta llarga població costanera i de vegades pujant
escales i d'altres baixant-les arribarem a la platja del Cau del Llob,
petita però bonica cala, seguirem per un camí molt ben marcat i
delimitat per balustres i cordes, de vegades terra altres ciment i fins i
tot passarel·les de fusta seguint-lo arribarem a la punta de s'Aranella
que té un far que és el far de Port de la Selva, des d'aquí ja veurem la
població del Port de la Selva, ens queden 3 Km per arribar al nostre
destí to seguint un camí de les mateixes característiques que
portàvem, passarem per la platja de la Vall i arribaren al Port de la
Selva primer destí del nostre GR 92.

COLERA és una petita població
costanera a la comarca de l'Alt
Empordà, com a curiositat té
un plataner centenari plantat
a l'any 1898 situat a la plaça Pi
i Margall.

LLANÇÀ és una població costanera a la comarca de l'Alt Empordà. A
prop d'on avui hi ha Llançà hi havia la ciutat de Deciana fundada el 218
aC, es creu que el nom actual es deriva del nom Vall Leciana procedent
de l'anterior. El 1659, amb la Pau dels Pirineus, els francesos van
reclamar Llançà i pretenien establir la frontera al cap de Creus, però

més tard es va situar al
cap de Cervera. A
principis del segle XVIII
es va desenvolupar la
seva economia basada
en el vi i l'oli fins que
l'any 1960 van donar un
canvi i la gent es va
dedicar a tasques més lucratives derivades del turisme.

EL PORT DE LA SELVA és una població costanera, a la comarca de l'Alt
Empordà, situat a la part nord del Cap de Creus. Les primeres
referències històriques daten de l'any 974, cal deixar passar molt de
temps fins arribar a principis del
segle XVIII on hi ha documents
que parlen d'un nucli de cases
independent. El 1725 s'inicia la
construcció de la primera església. Al principi, eren cases de
pescadors que vivien a la Selva de
Mar i altres pobles dels voltants.
el 1787 es va independitzar de la Selva de Mar. Juntament amb la
pesca, a mitjans del segle XIX va anar prenent molta importància el
comerç d'oli i vi, fins que nombroses plagues, especialment la
fil·loxera, van atacar els cultius durant la segona meitat del segle XIX.
Això va provocar un important declivi a l'economia del poble, pel qual
moltes famílies es van veure obligades a emigrar. Després d'aquest
desastre, només es van recuperar per al cultiu les valls i les zones
baixes de les muntanyes; a partir dels anys 1960 aquesta activitat va
anar disminuint, deixant la pesca com el principal recurs del poble

