
La Ruta del Vent
Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter

http://naturalocal.net/municipi/itineraris/parc-natural-del-montgri-les-illes-medes-i-el-baix-ter/134
https://maps.google.com/maps?ll=42.067135,3.171306&z=16&hl=es-ES&gl=US&mapclient=apiv3


Aixarts, pedra seca i garrigues del Montgrí
L’itinerari de la Ruta del Vent, anomenat així ja que l’espai és fortament sotmès a la tramuntana
quan aquesta bufa fort, ens porta a voltar per la zona est de la gran duna continental, formada
antany precisament per l’embat del vent carregat de partícules de sorra provinent del golf de
Roses. A finals del segle XIX i principis del XX, les plantacions de pins varen frenar l’avanç de la
duna, que va arribar a superar el principi del vessant sud d’aquest tram baix del massís del
Montgrí pel lloc anomenat per aquesta raó el coll de les Sorres, d’on comença més o menys
aquest itinerari.
Seguint un tram del camí del coll de les Sorres, doncs, passarem per un primer forn de calç i
travessarem l’aixart d’en Busqueta, on podrem veure un parell de bons exemplars de pins
pinyoners solitaris i dues barraques de pedra seca.
Entre garrigues i restes d’aixarts, els murets de pedra amuntegades com a resultat d’artigar i de
despedregar un terreny boscós per fer-ne espais aptes per al conreu, arribarem al còrrec de
Coma Llobera, un dels torrentets més vertebrador d’aquesta zona del Montgrí, gairebé, però,
sempre sec. És a causa d’aquesta aridesa, que els antics habitants i pagesos d’aquesta zona, se les
havien d’enginyar per tal de conservar i disposar d’aigua. És en aquest sentit, que prenen
importància tant la dolina com els anomenats cisternons que veurem una mica més endavant.
El traçat fa un gir tancant la volta de l’itinerari tornant pel camí dels Aixarts, de nom tan
evocador, tot passant per la bonica barraca dels Hereus i les restes d’un altre forn de calç. Tot
seguit passarem pels camps de les Ànimes i del Porrer, amb una gran quantitat de restes
d’aixarts i d’alguna barraca, i, pel mig d’una esclarissada pineda i, abans d’una breu zona
d’alzinar, veurem el pou del Mustinyà, quan ja falti poc per arribar un altre cop al coll de les
Sorres.

  

Fitxa Tècnica

Temática: Activitat:  A peu

Dificultat:  Fàcil Tipologia: circular antihorari

Longitut: 6.50 km Durada: 120 min

Desnivell positiu: 50m Valoració:

Gràfica de Desnivell



Conçells

És un traçat circular en forma de vuit, més aviat curt i molt planer, no presentant massa problemes.
A més, si es vol, just en el moment que el traçat es creua, el podem escurçar molt més si ens
desviem a l’esquerra en comptes de continuar endavant, però ens perdrem gran part dels elements
del recorregut.
El traçat combina alguns trams de camí d’amplada de carro i senders i corriols, gairebé sempre
molt còmodes. Només en alguns punts molt concrets trobem que són una mica més pedregosos i
cantelluts, però sense presentar massa dificultats.

No hi ha punts d’aigua potable en tot el recorregut. Cal portar les cantimplores ben plenes!

Compte amb les cavitats dels forns de calç, pou, dolina i cisternons, sobretot amb la mainada! No
estan protegits!

Degut al tipus de vegetació baixa predominant a la zona, la garriga, el recorregut no ofereix
pràcticament cap ombra. Cal evitar, doncs, la plena canícula. A l’estiu, millor fer-lo a primera hora
del matí o al capvespre.
Cal anar amb molta precaució o renunciar a l’itinerari si bufa o es preveu que augmenti la
tramuntana. És un ben molt fort i a les parts més exposades notarem sens dubte tota la seva força.
A part de molt molest, és perillós perquè ens pot fer perdre l’equilibri.
Millor portar roba de protecció pels llocs exposats al vent, encara que ens sembli que no bufa
massa fort.
Penseu en posar-vos crema solar, millor en qualsevol època de l’any. Anirem exposats al sol en tot
el recorregut.

No presenta cap tipus de dificultat.

A l’estiu, es recomana barret i ulleres de sol.
Uns prismàtics, sempre van bé, si us agrada observar amb detall la natura.
Si us agrada fotografiar l’arquitectura popular i la flora típica de les brolles, porteu la càmera
fotogràfica.
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