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País / Comarca :  Catalunya Nord / Rosselló  Ascensió acum. : 815 m. 

Zona : L’Albera  Descens acum. : 815 m. 
Itinerari :  Circular   Altura Mínima : 125 m. 
Època :  Tot l’any.   Altura màxima : 805m. 

Durada :  5:30 hores   Alçada sortida : 150 m. 
Distancia :  15’370 Km.   Alçada d’arribada : 150 m. 

 
 
 

Introducció: 
 
Sortida per la vessant nord de l’Albera, seguirem la ruta de l’Aigua, passarem per la 
reserva Natural de la Massane, per pujar a la Torre de la Massane. 
 

Aproximació: 
 

 Des de Le Boulou per la D618 fins a l’altura d’Argelès-sur-Mer, on agafem la 
D914 en direcció a Cerbère i Banyuls-sur-Mer, a la sortida de Collioure Centre, 
agafar la RD 86 fins al Coll d’en Calvó, i per el Camí Ral fins Le Rimbau. 
 

Ruta: 
 
Le Rimbau (0:00 , 150 m) – Dipòsit (1:15 , 385 m) – GR-10 (1:18 , 410 m) - 
 Túnel (02:10 , 657 m) -  Col Verderol (3:10 , 783 m) – Col de la Place d’Armes 
(3:50 , 682 m) – Torre de la Massane (4:10 – 799 m) – Col de la Place d’Armes 
(4:25 , 682 m) – Le Rimbau (5:30 , 150 m). 
 

Descripció del recorregut: 
 
Ruta marcada de color groc, seguim la carretera en direcció Sud, a la nostre 
esquerra la torra del Madeloc, a la dreta La Massane, al cap d’una estona l’asfalt es 
converteix amb terra, anem passant al mig de les vinyes, deixem a la dreta el Mas 
Torreneules, arribem a una cisterna d’aigua, aquí deixem la pista per enfilar-nos 
per un corriol i en poc minuts trobem el GR10 que be de Banyuls, nosaltres girem a 
la dreta, trobem una cruïlla, tenim que deixar el GR i seguir recta, si tenim temps 
podem seguir uns metres el GR fins a la carena per admirar les vistes de la vall de 
Banyuls amb el Querroig al fons. El camí ressegueix la canalització de l’aigua que es 
capta de les tres fonts que trobarem més endavant, desprès de la segona captació 
d’aigua, trobem l’entrada de una galeria de uns 120 metres en línea recta, si 
portem frontal podem passar-hi anant en compte que en alguns trams poder tocar 
el sostre, també podem seguir les marques que vorejant el túnel, a la sortida 



 

excel�lents vistes de la Costa Vermella, al cap d’uns minuts arribem a l’ultima 
captació d’aigua. A partir d’aquí el camí s’enfila cal seguir les marques grogues, deu 
minuts abans d’arribar al coll del Verderol, una cruïlla, tenim que girar a la dreta tot 
seguint la carena en direcció nord-oest, trobem una barraca de pedra, estem dins 
el parc natural, el camí segueix en direcció nord fins el Col de la Place d’Armes, 
cruïlla de camins, a la dreta baixaríem cap a Le Rimbau, nosaltres seguim rectes ja 
que pujarem a la Torre de la Massane, d’un gaudirem d’excel�lents vistes. Tornem 
al coll i enfilem el camí de baixada, trobem una pista que seguim uns 100 metres, 
agafem un corriol a la dreta, a partir d’ara anem alternant corriol i pista seguint les 
marques grogues, finalment arribem a Le Rimbau, inici i final de la sortida d’avui.  

 
Recomanacions: 
 
Cal portar aigua, les zones de captació d’aigua no solen rajar. 
 

Mapes de la zona: 
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