26 DE NOVEMBRE
4a. ETAPA GR 92
ROSES – CASTELLÓ D’EMPÚRIES

22 d’octubre,º anterior sortida, Cadaqués – L’Almadrava

MAPA

DESCPIPCIÓ DE la 4a. ETAPA

L´etapa d´avui la començarem al Port de Roses i vorejarem
tota la costa fins arribar al club nàutic, arribats a aquest punt
ens anirem cap a l´interior direcció Empuriabrava, la
creuarem pel carrer Llobregat i carrer Garbí fins arribar al riu
Muga, en aquest punt agafarem una pista de terra que va en
paral·lel al riu i no la deixarem fins arribar al destí d'avui,
Castelló d'Empúries.

PROPERA SORTIDA
17 DE DESEMBRE CASTELLÓ d’EMPÚRIES – SANT PERE PESCADOR
12 Km. Dificultat: Baixa
Coordinador Jordi Ros Tel. 646 299 894, c/e: jorgeros1951@gmail.com
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PERFIL

ROSES és un municipi de la comarca de l'Alt Empordà situada a la costa nord
del golf de Roses, al sud del cap de Creus
Els primers vestigis de vida es troben a les muntanyes que envolten l'actual
nucli urbà, amb diversos dòlmens i menhirs que daten d'uns 3000 aC.
L'any 333 aC. es van
assentar a Sant Pere de
Roda unes famílies procedents de la ciutat grega de
Masalia (Marsella) que
posteriorment es van desplaçar a la plana donant a
aquest lloc el nom de
Roses, aquesta població
va tenir una gran activitat
econòmica, tan gran que van encunyar la seva pròpia moneda.
L'any 216 aC van arribar els romans que van muntar el seu campament
prop del poblat hel·lè.
L'any 195 aC. un altre grup romà va desembarcar a l'Empordà els quals es
van enfrontar amb les tropes de Cartago a la batalla de Rhode causant-los
40000 baixes. Aquest nou assentament militar romà va tenir una gran
esplendor econòmica passant a ser una de les ciutats més importants de
l'Empordà.
Tenien una gran indústria de ceràmiques i també en petites poblacions que
eren autosuficients es van dedicar al cultiu i la ramaderia.
La importància econòmica i estratègica que tenia al segle XVI va fer que
patissin multitud d'enfrontaments amb els pirates i els francesos pel que es
van veure obligats a fortificar-se.
A partir del segle XVII al voltant de les muralles es van anar creant ravals
que van arribar a ser 300 famílies o fogueres. Ja a la guerra de la
Independència els francesos en la seva retirada van destruir les defenses i
van volar la fortificació.
El 1960 es produeix el boom turístic i es comença edificar a tot el litoral, que
es convertí en el principal motor econòmic de Roses, a més de la pesca.

EMPURIABRAVA és una entitat de població del municipi de Castelló
d'Empúries, a la comarca de
l'Alt Empordà. Està situada en
ple golf de Roses, envoltada pel
parc natural dels Aiguamolls de
l'Empordà, i constitueix la marina residencial més important
d'Europa, amb uns 24 km de
canals navegables.
Abans de l'edificació del nucli
d'Empuriabrava, els terrenys
formaven part dels pantans empordanesos, figura sense cap mena de
protecció legal. Aquestes terres eren molt aptes per al cultiu de l'arròs.
La campanya de mobilització ecologista va incloure manifestacions i
trucades solidàries per preservar el territori i arran d'aquests moviments va
sorgir la protecció definitiva dels pantans per part de la Generalitat de
Catalunya amb la creació del parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà el
1983.
CASTELLÒ D’EMPÚRIES és un
municipi situat a la comarca de
l'Alt Empordà, situat a uns 17 m
d'alçada sobre el nivell del mar i
té una superfície de 42,3 km², dins
dels quals s'inclou el parc natural
dels Aiguamolls de l'Empordà. Té
dos nuclis de població: el nucli
medieval de Castelló d´Empúries
a l´interior, i marina residencial
d´Empuriabrava.
L´època d´esplendor de la vila durà fins al voltant del segle XVI, quan la
població quedà relativament estancada. El centre històric encara conserva
bona part del seu traçat i aspecte medieval, amb places porxades, palaus i
monestirs.

