ELS ORIGENS DE CATALUNYA
Itinerari des de Sant Martí d’Empúries fins a Sant Pere de Roda per a fer en cotxe.
Amb aquest itinerari coneixerem els orígens de Catalunya, des de l’arribada dels grecs
de Foceus a Empúries, el regnat i la desaparició del comtat d’Empúries fins al poder de
l’església a l’Edat Mitjana. Podrem conèixer com es vivia a l’època mitjançant les restes
que encara es conserven.
Número total de quilòmetres: 50 quilòmetres
Temps aproximat: 2 jornades
Per arribar a Sant Martí d’Empúries, agafar la carretera C31 des de Figueres direcció l’Escala.
Inici de l’itinerari. Sant Martí d’Empúries
Què es pot visitar a... Sant Martí d’Empúries
Sant Martí d’Empúries està situat prop de les Ruïnes d’Empúries. És el lloc d’arribada a la
península dels grecs Foceus. Actualment és una població de caire medieval. Als s. IX, X i XI va
ser la capital del comtat d’Empúries abans que es traslladés a Castelló d’Empúries.
Llocs destacats:
¾ Restes de les muralles medievals i del castell del s. XIII
¾ Jaciment arqueològic d’Empúries: port antic del Mediterrani i porta d’entrada de les
cultures clàssiques a la Península ibèrica, el Jaciment arqueològic d’Empúries comprèn
actualment les restes de la ciutat grega d’Emporion, fundada cap al 575 aC pels grecs
foceus, i les restes de la ciutat romana d’Emporiae, construïda a inicis del s I aC, al
costat de la ciutat grega.
Horaris:
D’1 d’octubre a 31 de maig de 10 a 18h. Obert cada dia.
De l’1 de juny al 30 de setembre i Setmana Santa: de 10 a 20h. Oberta cada dia.
Tancat: l’1 de gener i el 25 de desembre.
Preu: 3€/persona, 2,10€ pensionistes, carnet d’estudiant, etc. 2,40€/persona per grups
majors de 20 persones i gratuït per a majors de 65 anys i menors de 16 anys.
Últim diumenge de mes entrada gratuïta.
¾ La Duna litoral: Zona de dunes litorals fixades a principis del s.XX

Per arribar a Castelló d’Empúries cal prendre el carrer de Sant Pere Pescador durant 9 km fins
arribar a Sant Pere Pescador, després agafar la GIV-6216 durant 7.5 km fins a Castelló
d’Empúries.
Què es pot visitar a... Castelló d’Empúries
Aquesta vila comtal va tenir el seu màxim esplendor al s.XI quan els comtes d’Empúries hi van
establir la seva residència i van convertir-la en capital del comtat.
Llocs destacats:
¾ Basílica gòtica de Santa Maria: Construïda al s. XIII-XV és un dels exemples més
importants de l’arquitectura religiosa gòtica de Catalunya.
¾ Campanar del s.XIII amb decoració gòtica
¾ Portal de la Gallarda: Entrada al recinte fortificat de Castelló per la banda de llevant.
Es troba sobre el rec del Molí.
¾ La casa gran: Edifici residencial de la noblesa castellonina de la baixa edat mitjana.
És una mostra del gòtic civil català.
¾ Llotja o antiga casa de la vila: Antiga llotja del mar medieval. Conserva l’estructura
del s. XIV.
¾ Palau dels comtes: Fundat l’any 1317 pels dominics vora de la muralla.
¾ Convent de Sant Agustí: Els frares agustins es van traslladar al mig de la vila al s.
XVII a causa de la guerra. Actualment edifici privat des de la desamortització del s. XIX.
¾ Convent de Santa Clara: El convent de les monges clarisses de Castelló es va fundar
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extramurs, i va ser traslladat a l’interior d ela vila a finals del s. XVII. Consta d’una
església i d’un claustre auster.
Pont Vell: Pont medieval sobre la Muga edificat a finals del s. XIII
El rentador: Construcció del s. XIX amb elements del convent de Sant Francesc que
s’erigia en aquest mateix indret.
Torre Carlina: Construïda a finals del s. XIX a l’entrada de Castelló per a defensar la
vila dels carlins.
Call Jueu: Castelló va tenir una important comunitat jueva especialment fins al s. XII i
això es deixa entreveure dins la irregular trama dels carrers d’època medieval.
La Cúria i la presó: La seu del tribunal de justícia i la presó, estaments essencials en
una societat medieval, van ser construïts el 1336.

Seguirem l’itinerari fins a Vilabertran Per arribar-hi prendrem la carretera C68 direcció Figueres
durant 8 Km. Després seguirem per la N-II durant 1 km, seguidament trencarem direcció Llançà
per la N-260. al cap d’1 km. trobarem el trencant de Vilabertran.
Què es pot visitar a...Vilabertran?
Poble situat a la plana empordanesa prop de la confluència entre el riu Manol i Muga.
Llocs destacats:
La canònica de Santa Maria de Vilabertran.
¾ Església de Santa Maria de Vilabertran: És el més destacat del conjunt monacal. S’hi
conserva una creu gòtica del s. XIV
¾ Claustre: va ser construït al s. XII+
¾ Campanar: Està format per tres galeries d’estil llombard. Construït als s. XII i XIII.
Obert de dimarts a diumenge de 10 a 13h i de 15 a 17h. Durant els mesos de juny a setembre,
l’horari de tarda és de 15 a 18h.

Seguirem l’itinerari direcció el poble de Peralada. Agafarem la carretera C252 i seguirem
durant 3.5 km fins arribar al nostre destí.
Què es pot visitar a...Peralada?
Vora el 500 aC, una tribu d’indiketes va bastir el primer poblat emmurallat. Més tard, al s.IX va
ser el centre de l’imperi carolingi. Actualment és un poblet amb molt d’encant.
Llocs destacats:
¾ Claustre-museu de Sant Domènec: Vestigi de l’antic convent dels agustins fundat al
s. XI. Conserva capitells decorats amb escenes bíbliques i profanes.
¾ Església de Sant Martí: Original del s. XVIII conserva restes romàniques i el campanar
gòtic.
¾ Castell-museu de Peralada: s.XV. Situat dins l’antic convent del Carme. Inclou una
biblioteca amb més de 80000 volums, el museu del vi i el museu del vidre. Obert cada
dia de l’1 de juliol a 15 de setembre i es tanca diumenges i festius a la tarda i dilluns tot
el dia de 16 setembre a 30 de juny.
¾ Convent del Carme: Edifici gòtic amb un claustre i església excepcionals.

L’itinerari continuarà cap a Sant Pere de Roda. Sortirem de Peralada per la GIP-6041 durant 2
km. Prendrem la N-260 direcció Llançà. Al cap de 6 km trobarem un trencant a la dreta cap a
Vilajuïga (GI-604). Travessarem el poble i prendrem la carretera GIP-6041 durant 9,5 km de
curves fins arribar al monestir.
Abans d’arribar al monestir trobarem un pàrking vigilat. Està vigilat de 10 a 19h de maig a
setembre i de 10 a 17h la resta de mesos. El preu és d’1.5 euros/dia.

Què es pot visitar a... Monestir de Sant Pere de Roda
El monestir de Sant Pere de Roda va ser una abadia benedictina de l’antic comptat d’Empúries
construït a la vessant nord de la muntanya de Verdera.
Llocs destacats:
¾ Monestir de Sant Pere de Roda:
Cal destacar l’església com a exemple únic dins l’art romànic, els claustres i les dues torres
entre les altres dependències d’aquesta abadia benedictina.
Horaris: De dimarts a diumenge, inclosos els festius.
De l'1 d'octubre al 31 de maig: de 10:00 a 17:30 h.
De l'1 de juny al 30 de setembre: de 10:00 a 19:30 h.
Tancat els dilluns no festius, el 25 i 26 de desembre i l'1 i 6 de gener
Preu: 4.5 euros / 3 euros reduïda Gratuït per majors de 65 anys i menors de 7 anys.
Dimarts entrada gratuïta
¾ Castell de Sant Salvador de Verdera: Recinte emmurallat documentat al s.X amb
ampliacions al s. XIII situat al capdamunt de la muntanya de Verdera (670m. Sobre el
nivell del mar). Pertanyia al monestir de Sant Pere de Roda. Al 1020 va ser ocupat pel
comte Ponç Hug d’Empúries que el va retornar sota amenaça d’excomunió del Papa
Benet XIII. Al 1789 va ser enderrocat pel Duc de Noailles durant la guerra de
successió.
¾ Poblat medieval de santa Creu de Roda: Molt proper al monestir podem descobrir les
restes d’un nucli abandonat del s. XVI . Cal destacar l’església preromànica de Santa
Helena i les dues portes fortificades.

