
 

Llançà, 
coll del Perer i camí de ronda. 

 
 
País / Comarca :  Catalunya / Alt Empordà Ascensió acum. : 400 m. 

Zona :  Albera – Cap de Creus Descens acum. : 400 m. 
Itinerari :  Circular. Altura Mínima : 0 m 
Època :  Tot l’any.  Altura màxima : 356 m. 

Durada :  3:45 hores. Alçada sortida : 10 m. 
Distancia :  12 Km. Alçada d’arribada : 10 m. 

 
 
 
Introducció: 
 
Ruta on visitem el poble de Llançà i la Vall de la Santa Creu, gaudint de les 
muntanyes de la serra de Rodes i del camí de ronda. 
 
Aproximació: 
 

 Llançà, des de Figueres per la N-260, aparcament Rafel Estela al costat de la 
Plaça Major. 
 
Ruta: 
 
Llançà vila (10 m – 0:00) – inici GR11 (42 m – 0:10) – Coll del Perer (356 m – 
1:10) – La Vall de la Santa Creu ( 165 m – 1:40) – Platja de la Vall ( 0 m – 2:30) – 
Cau del Llop ( 19 m – 3:30) – Llançà vila (10m – 3:45) 
 
Descripció del recorregut: 
 
Primer podem visitar la Plaça Major, amb la seva església de Sant Vicenç, l’arbre de 
la Llibertat i la Torre Romànica. Seguim per el carrer Salmeron fins a l’altura del 
supermercat EUROSPAR, agafem el carrer de Les Esplanades al final hi surt la pista 
marcada com a GR-11, tot seguint al costat del rec comencem a pujar cap el coll, 
primer passem entre uns camps ballats amb somiers metàl·lics, quan arribem al 
coll del Perer, deixem el GR que gira a la dreta i ens portaria a Sant Pere de Rodes, 
nosaltres seguim recte i comencem a baixar, sempre cap el sud, passem al costat 
dels corrals d’en Marçalet, on podem visitar dues edificacions fetes amb pedra seca, 
seguim baixant fins el poble de La Vall de la Santa Creu, a l’entrada del poble 
deixem a la dreta el camí que be de Sant Pere de Rodes, al següent carrer girem a 
la dreta per baixar a la font, racó encisador, tot seguit busquem el rètol que en 
indica el camí al Port de la Selva per l’antic camí cap a mar, passem per el costat 
dret de la riera, anem baixant fins a travessar la carretera de Llança a el Port de la 
Selva, a l’entrada del càmping Port de la Vall, una pista a l’esquerra baixa fins a la 
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platja, aquí agafem el camí de ronda en direcció nord, la ruta es el GR-92, anem 
vorejant el mar, passem al costat de moltes cales petites que inviten a remullar-
nos, quan entrem al terme municipal de Llançà el camí de ronda es converteix amb 
un acurat passeig, remodelat recentment, el seguim fins poc abans del Cau del 
Llop, abans de baixar cap a la platja ens enfilem per el carrer de Cadaquès fins a la 
carretera del Port de la Selva, la travessem i pugem per unes escales, al primer 
carrer girem a la dreta, anem seguin el carrer fins a trobar una rotonda amb un pi 
al mig, agafem el carrer el Colomer que baixa, desprès agafem el carrer Cabrafiga 
que ens deixa just al costa d’un tenim el cotxe. 
 
Recomanacions: 
 
Aquesta es una ruta per gaudir del paisatge, les cales i aprofitar per fer fotos. 
Evitar els dies de molta calor, si hi anem a l’estiu podem sortir a primera hora i per 
el camí de ronda podem anar refrescar-nos a les acollidores cales que anem 
trobant. 
Normalment la font de la Vall de la Santa Creu, sol rajar tot l’any. 
 
Mapes de la zona: 
 
Editorial Alpina Escala 1:25000 Cap de Creus. 
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