Nom de la Ruta: Salt del Fitó i
Comarca:

Alt Empordà

St. Pere del Pla de
l’Arca
Durada:

03:00 hores

Desnivell acum.:

400 m.

Quilometres:

6’600 Km

Altura mínima:

275 m.

Altura màxima:

616 m.

Sortida/arribada: Zona aparcament d’El Pertús a l’altre costat de l’autopista (280 m.).
Itinerari: El Pertús (280 m) – Salt del Fitó (393 m) – Carena de Can Conxa (503 m) – Sant Pere del Pla de

l’Arca (578 m) – Mines de Sant Pere (559 m) – Mas Nou (616 m) – Mas de l’Illa (487m) – Gual Llobregat (486
m) – El Pertús (280 m).

Descripció: A l’entrada del Pertús des de La Jonquera, agafem el carril de la dreta a la duana, passem per el
túnel a l’altre costat de l’autopista, on podem deixar el cotxe.
Seguim la pista de la dreta uns 400 metres que porta a Mas Rius, direcció sud, paral·lel a l’autopista, la pista
gira a l’esquerra, en una corba a l’esquerra, agafem recta el corriol, al cap d’uns metres travessa el rec i
comença a pujar. Arribem a la carena, a sota nostra el Llobregat de l’Empordà, el camí baixa suament paral·lel
al riu fins el salt del Fitó. Des de la palanca que travessa el riu admirem el salt de 60 metres davant nostra. Si hi
anem després de fortes pluges podrem admirar la força de l’aigua al caure.
El camí s’enfila per una tartera (desnivell de 110 m), els passos mes complicats estan equipats, a dalt carenem
fins l’ermita preromànica de Sant Pere del Pla de l’Arca (segle X), seguim uns 50 metres la pista en direcció
sud, a la dreta aniríem a La Jonquera, nosaltres agafem el camí de l’esquerra, que ens porta a una instal·lació
sismològica, ubicada en l’antiga mina de Sant Pere. El camí puja fins el Mas Nou, aquí anem cap a l’esquerra
en direcció nord, tot seguint la pista uns 800 metres a la dreta un corriol ens portarà al gual que travessa al
Llobregat, deixem la pista i girem a l’esquerra, continuem cap al Mas de l’Illa al que deixem a la nostre dreta,
arribem a una pista que porta a una barraca (segona residencia), seguim la pista uns 30 metres abans de la casa,
aquí agafem un corriol a la nostra dreta que segueix una conducció d’aigua, el camí baixa fins una pista, que
seguim uns 400 metres, un corriol a l’esquerra baixa cap al rec, que travessem i enllacem amb el camí que hem
utilitzat a l’anada, girem a la dreta per arribar al punt de sortida.
Tota la ruta esta marcada amb color groc.
GPS: Trak real.
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