ens traslladen als balnearis de començaments del segle
passat. Encara hi ha dues fonts naturals. L’Aigua de
Vilajuïga és bicarbonatada sodicalítica cosa que la fa
molt preuada com a aigua de taula.

3. LA VINYA
Un cop deixat l’asfalt trobem conreus de vinya.
Aquesta sempre ha jugat un paper important en l’agricultura de l’Empordà i, en els darrers anys; el vi de la
zona es torna a revaloritzar. Però, a més, la vinya juga
un paper clau com a tallafocs, ja que serveix per
trencar les grans masses de vegetació contínua.
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4. ELS SURERS
Seguint el camí passem per una sureda. Aquest seria el
bosc que trobaríem a bona part del cap de Creus si
l’expansió de la vinya no hagués estat tan important.
El surer és una espècie adaptada als incendis forestals
que, periòdicament, afecten la zona, ja que la seva
escorça els protegeix de les altes temperatures i la
majoria, després d’un mes d’haver-se cremat, ja
rebroten.

5. LA RIERA DE LA COMA DE L’INFERN
Just en el punt en què trobem la carretera de Sant Pere
de Rodes, travessem la riera de la coma de l’Infern. En
el curs d’aquesta hi ha petits bassals i gorgs on viuen
els darrers exemplars de tortuga de rierol de la zona. A
la part alta de la riera, trobem un magnífic conjunt
dolmènic que podem visitar seguint un dels itineraris
proposats per l’Ajuntament.

Oficina Municipal de Turisme:
C/ Sant Sebastià, 39
17493 VILAJUÏGA
Tel. 972 53 00 05
Fax 972 55 22 17

Centres d’informació del Parc:
Palau de l’Abat
Monestir de Sant Pere de Rodes
17489 EL PORT DE LA SELVA
Tel. 972 19 31 91
Fax 972 19 31 92

Vilajuïga

Mas Caials
17488 CADAQUÉS
Tel. 972 15 91 11
més informació: www.parcsdecatalunya.net
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2. LES AIGÜES
Seguint pel carrer de Sant Sebastià, trobem la planta
embotelladora de l’Aigua de Vilajuïga, on els jardins
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A R G E N T I N A

1. VILAJUÏGA I L’ESGLÉSIA
DE SANT FELIU
Vilajuïga és la porta d’entrada al Parc per als que
vénen per la carretera de Portbou o la Jonquera. La
població, situada al peu de la serra de Verdera i oberta
a la plana empordanesa, presenta un dinamisme creixent. El nom de Vilajuïga és l’evolució del Villa judaica
dels voltants de l’any 1000; aquest nom podria ser
resultat d’un poblament jueu anterior a aquesta data.
L’església de Sant Feliu conserva elements d’una
antiga sinagoga que seria el temple original sobre el
qual s’hauria construït el temple cristià. La primera
notícia escrita és de l’any 1080 i fa referència a un
judici celebrat pel robatori de l’abat de Sant Pere de
Rodes.

0

ESQUEMA DEL RECORREGUT
L’itinerari no presenta cap tipus de dificultat, i està
suficientment senyalitzat com perquè no ens hi
perdem. Comença a la plaça Margineda, segueix per
les escales que porten a l’església de Sant Feliu i pel
carrer del mateix nom arribarem a la plaça Major.
Seguirem tot el carrer de Sant Sebastià, on hi ha
l’accés a les Aigües Minerals de Vilajuïga. Passarem
sota el pont de la via, girarem a la dreta per anar a
trobar el carrer dels Màrtirs, al final del qual comença
el camí de Canyelles que, entre vinyes i suredes,
passant a tocar de la via, ens portarà al mas d’en
Julio. El nostre itinerari continua cap a la dreta fins a
trobar la carretera de Sant Pere de Rodes que ens
servirà per enllaçar amb el camí que ens reconduirà
altre cop al carrer dels Màrtirs i des d’allà pel mateix
camí a l’inici del recorregut.
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