


Benvolguts excursionistes:

Enguany les condicions excepcionals ens porten a solucions imaginatives per
seguir fent activitats. He preparat aquesta ruta de «petit format», amb il·lusió i
convençut que la gaudireu, es un producte KM0. Recomano fer-la un dia amb
bones vistes i sense presses (de 4 a 5 hores).

CEE Llers-Les Escaules-nov2020 

Distància recorreguda: 12,7 km (03h:04’)
Ruta circular. Guany d'altitud: 320 m 

Aquesta descripció va acompanyada de mapa i fotos.

Sortim  de  Llers,  agafem un  camí  de  terra  que surt  davant  la  confluència  dels
carrers  Llagostera  -  Tramuntana,  al  punt  3  seguim  recte  per  una  pista  més
secundària fins el punt 4 inici d'un corriol que ens porta al punt 5 on seguirem la
pista fins el punt 7, girem a l'esquerra per seguir el camí Natural de la Muga durant
3,3 Km. fins Les Escaules (el punt 8 és un excel·lent indret per fer una queixalada).

Creuarem  Les  Escaules  on  podem  contemplar  l'església  i  seguint pel  carrer
Figueres, veurem els cartells que ens indiquen com arribar al Castell, es pot pujar
d'alt la torre amb unes bones vistes. Caldrà desfer el camí fins el punt 10 on aviat
deixarem una casa a la dreta, creuarem el torrent de la Caula i tot seguit el de la
Vilosella, seguirem fins el punt 12 deixant el torrent a la nostra dreta. Tenim pujada
fins arribar als camps on girarem a l'esquerra (Punt 13) per anar cap a Can Bió, no
us perdeu les vistes. El Castell de l'Hortal poca cosa té de castell però agrairà que
li feu una breu visita (punt 15). Quant arribeu a la ctra. asfaltada podeu seguir al
costat i creuar-la en el Km1 per deixar l'asfalt i seguir cap el nou dipòsit d'aigua de
Llers. Aviat podreu observar la bruixa que espera amb delit la vostra arribada. Qui

disposi de navegador pot baixar la ruta de Wikiloc 
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/cee-llers-les-escaules-nov2020-58782691

(Jaume Prada – Octubre 2020)





Ruta Llers – Les Escaules:   

En el mapa hi han uns numeros vermells que es

corresponent amb aquestes fotos. 
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