RUTA PETIT FORMAT DESEMBRE
(Centre Excursionista Empordanès)

RUTA PER L'ENTORN DEL MANOL I LA GARRIGA D'EMPORDÀ
(Termes municipals de Vilafant, Avinyonet de Puigventós i Llers).
Distància: 17 km (ruta sencera)
Desnivell: 200 m
Temps: 4-5 hores
Tipus de ruta: Circular
Punt inici: Pavelló de Vilafant (Urb. Les Forques).
Observacions:
• És una ruta que es pot fer durant totes les èpoques de l'any.
• S'ha de tenir en compte que si hi ha hagut fortes pluges podem trobar les passeres
del Manol fora de lloc, tot i que normalment les solen tenir en condicions.
Descripció de la ruta i punts d'interés:
La ruta que us proposem per aquest mes de desembre segueix el riu Manol pel seu pas
per Vilafant i després s'enfila per camins i corriols de la Garriga d'Empordà. La ruta
completa és de 17km, tot i que en algun punt és fàcil d'escurçar.
També hi ha l'opció de fer una sortida famíliar per l'entorn del Manol Track CEE Ruta
Manol.
•

El punt d'inici és el pavelló de Vilafant (Urb. Les Forques).

•

Amb 10 minuts arribem a l'antiga Bòbila d'en Soler dins el terme municipal de
Vilafant. La rajolaria estava dedicada a la fabricació de rajols, explotant la terra
argilosa de la zona.

L'any 1620 a Vilafant hi funcionaven quinze forns de caràcter famíliar. L'any 1880
s'obre la gran bòbila de Rafael Soler a Palol Sabaldòria i amb aquesta comencen a
desaparèrixer els forns familiars. Aquesta representa la mecanització del procés i
per tant una major producció a preus baixos. L'any 1915 s'amplia la fàbrica que
segueix el seu creixement. Entre el 1965 i 1975 disminueix la producció i es tanca.

•

Palol Sabaldòria és un antic nucli format per les restes de l'esglèsia de sant Miquel i
del castell medieval, actualment força enrunades i un gran mas, el Mas de Palol. En
origen, aquest nucli era un llogaret que formava part de la població de Vilafant. La
primera referència la trobem als documents del municipi data de l'any 1020.

•

En aquest punt ja agafem el camí que baixa al riu Manol i anirem seguint-lo per
diferents corriols.
El Manol és un riu de afluent de la Muga que neix prop de Lliurona a la Tossa
d'Espinau a 1089m i acaba a Vilanova de la Muga. Pel que fa a la diversitat
biolòlgica, cal dir que és un riu ple de vida, on podem trobar espècies típiques de
riu català: barbs, truites, anguiles, serps d'aigua, salamandres, gripaus, granotes... i
crancs de riu, que malauradament, cada vegada en queden menys per l'espècie
invasiva del canc americà.

Les seves ribes estan plenes de vegetació de ribera com verns i pollancres.

•

Arribem a sota el pont de l'autopista i ens dirigim cap al nucli de Vilafant per agafar
un corriol a l'esquerra que ens portarà a l'Alzina i font de Can Massanet. Catalogada
com a arbre monumental per la Generalitat de Catalunya des del 1991.

•

Continuem vorejant el riu Manol seguint el camí de la Timba que ens portarà fins a
la gasolinera d'Avinyonet de Puigventós. En aquest punt deixarem el riu Manol i
creuarem la carretera N260 direcció Avinyonet de Puigventós.
Variant: En aquest punt tenim l'opció de seguir les naus i el camí que ens portarà
de nou al nucli de Vilafant, creuarem el poble fins a l'ajuntament i allà enllacem
amb el camí de retorn.

•

A partir d'aquest punt canviem totalment de paisatge i ens endinsem a una part de
les Garrigues d'Empordà. La zona més oriental és un espai protegit que forma part
del Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya de paisatge típicament mediterrani.
La Garriga d'Empordà està situada sobre una geologia calcària de pendents suaus i

alguns de més pronunciants. La seva fisionomia s'ha vist modificada per la mà
humana, construint marges de pedra seca que permetien el conreu de secà. També
hi trobem diferents construccions de barraques de pedra seca.

•

Sortint del poble d'Avinyonet reseguirem el riu Rissec i anirem passant per camps i
boscos tot contemplant les vistes de la Mare de Déu del Mont i el Bassegoda.
Variant: Abans d'enfilar-nos en el punt més alt de la ruta trobem un punt prop de
l'Hotel Mas Bosc que s'ajunta amb el camí de retorn i ens permet escorçar la ruta.
Només cal seguir el camí direcció al corriol del Tub.

SEGUIM RUTA!!

ENLLAÇ CAMÍ RETORN

•

Arribarem a una antiga cantera que creuarem una part per agafar un corriol a
l'esquerra, seguiu el track perquè costa de veure.

•

Anem seguint corriols que ens portaran a enllaçar amb una pista que seguirem a
mà dreta per arribar al punt més alt de la ruta “Les antenes”. Al llarg de la pujada
podem gaudir de les diferents vistes del Pirineu, Salines, Serra de Verdera, plana de
l'Empordà i Montgrí.

•

Passades les antenes seguim un tall de pista i a pocs metres agafem un corriol a la
dreta que ens portarà prop d'una intersecció “Tres cases” contínuem recte per anar
a buscar el corriol del Tub.

•

Sortim del corriol del Tub i agafem el camí a mà esquerra que ens portarà a la
deixalleria de Vilafant, seguim fins a la carretera N260 que creuarem passant
davant l'Ajuntament de Vilafant. Seguirem a mà esquerra pel carril bici dels Oms i
passat el pont de l'autopista girem a la dreta pel camí de la Bòbila que ens portarà
de retorn al punt d'inici.

•

Finalitzem la ruta. Esperem que us hagi agradat!!

