
Sant Pere de Rodes i Sant Salvador 
des de La Vall de la Santa Creu 
 
 

Nom de la Ruta: Sant Pere de Rodes   

Comarca: Alt Empordà Durada: 03:45 hores 

Desnivell acum.: 600 m. Quilometres: 9’00 Km 

Altura mínima: 140 m. Altura màxima: 682 m. 
 
 
Sortida/arribada:  La Vall de la Santa Creu (El Port de la Selva) (140 m.).  
 
Itinerari:  La Vall de la Santa Creu (140 m. – 00:00) – Corrals d’en Marcelet (320 m. – 00:30) – Coll del 
Perer (356 m. – 00:45) – Santa Helena (542 m. – 01:35) – Coll del Mosquit (617 m. – 02:00) - Sant Salvador de 
la Verneda (682 m. – 02:20) – Sant Pere de Rodes (509 m. – 02:45) – La Vall de la Santa Creu (140 m. – 3:45) 
 
Descripció:  Deixem el cotxe a l’aparcament que hi ha a l’entrada del poble, entrem dins el poble, un rètol en 
indica a l’esquerra Sant Pere de Rodes, serà el nostre camí de tornada, nosaltres agafem el de la dreta en 
direcció als corrals d’en Marcelet i el coll del Perer, arribem al corrals, construccions de pedra seca, recomano 
una visita a les barraques. Seguim pujant i assolim el coll del Perer, trobem el GR-11 que bé de Llança, tombem 
a l’esquerra cap amunt, arribem a la carena principal, el camí esdevé una pista que seguim per l’esquerra, 
passem al costat del mas de la Granja i el mas de la Pallera al costat de la carretera, seguim per la carretera que 
per l’esquerra puja des de Vilajuïga, a la dreta cap al Port de la Selva, seguim rectes, desprès del aparcament 
d’autocars, agafem un corriol escalat a la dreta, al costat de la senyal de Santa Helena, el camí va pujant fins 
l’ermita romànica de Santa Helena, al costat sud, un corriol s’enfila al costat del poblat medieval de Santa Creu 
cap el oest, seguim el corriol, arribem a una pista, a la dreta al Mas Ventós, tombem a l’esquerra la pista puja 
fins el Coll del Mosquit, final de la pista, el camí es converteix en corriol, seguim les marques grogues, al cap 
d’una estona el camí baixa per vessant de Sant Pere de Rodes per enllaçar amb el corriol de pujada del santuari, 
opció fàcil, nosaltres anem per el caire de la carena, fent petites grimpades per arribar finalment al Castell de 
Sant Salvador. 
Baixem per el camí cap el santuari de Sant Pere de Rodes, una vegada en el santuari ens dirigim a la Font des 
Monjos, punt d’un surt el camí de tornada a la Vall de la Santa Creu, creuem la carretera a el Port de la Selva i 
el camí baixa decididament cap a la Vall, per un camí entre parets seques i empedrat en alguns trams, 
excel·lents paisatge. Arribem al poble que travessem per anar a buscar el cotxe que hem deixat a l’entra del 
poble. 
 
GPS:  Trak real.  
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