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EL TRAM DEL CAMÍ DE SANT JAUME QUE VA DES DE LA FRONTERA 
FINS AL COR DE LES COMARQUES GIRONINES ÉS UN RECORREGUT 
ASSEQUIBLE I AMABLE QUE INICIA LA RUTA CAP A GALÍCIA

MARC MORENO L’emblemàtic coll de Panissars, on els monjos atenien els pelegrins i els viatgers 
que passaven la frontera per fer el camí de Sant Jaume, és un lloc que ofereix unes espectaculars 
panoràmiques a banda i banda dels Pirineus. Es tracta del punt inicial del camí un cop passada la 
frontera, de manera que, si es vol fer en territori espanyol, aquest és l’inici de la primera etapa, la 
que uneix el coll de Panissars amb la ciutat de Figueres. 

En total, aquesta etapa són uns 32,5 quilòmetres que es poden dur a terme, a un ritme 
equilibrat, en unes 8 hores. No obstant, es tracta d’una etapa que comença al punt més elevat de la 
jornada i amb un grapat de quilòmetres de baixada: el desnivell compensa els quatre pics que 
s’hauran de pujar. El coll de Panissars La ruta arrenca al jaciment arqueològic de Santa Maria de 
Panissars, en direcció a un dipòsit d’aigua, per agafar el camí de Cal Bel. Aquí es poden observar les 
restes de l’antic priorat romànic, amb una calçada romano republicana de més de 5 metres 
d’amplada i un parell de plataformes construïdes en honor de Pompeu Magne l’any 71 aC. A més, 
les excavacions a l’antic nucli urbà que hi ha al voltant permeten observar les restes dels habitatges 
de l’època. 

El camí baixa cap a les vies del tren, travessa el Llobregat d’Empordà pel pont de Sant Julià i 
segueix una estona en paral·lel al riu. A 5 quilòmetres de la frontera hi ha la població de la 
Jonquera, antiga vila de referència a la Via Augusta i on es pot gaudir d’algunes construccions de 
referència, com l’antiga casa noble Ca n’Armet, just al costat de l’Ajuntament, o l’església parroquial 
de Santa Maria, del segle XVII. 

En sortir de la Jonquera, seguint les marques del GR-2, es continua fins al Mas Carbonell en 
direcció a l’Estrada. Després es troba el castell de Mont-roig i la vila de Biure, i un cop superada 
aquesta s’agafa el camí cap a Molins, per continuar pel camí de Tramonts cap a la Mare de Déu del 
Roure. Molins és un nucli urbà que data del segle X i que va créixer al voltant del monestir de Sant 
Pere de Rodes. Del castell de Molins, possiblement del segle XII, encara es conserven un munt 
d’elements, com la torre, les muralles i les restes de la capella romànica. Les cases de Pont de 
Molins segueixen el curs de la Muga. Cap a Figueres El camí continua en direcció a Figueres, però 
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just 3 quilòmetres abans del punt final de la ruta hi ha Vilabertran, un petit nucli urbà construït 
al voltant del monestir de Vilabertran, antiga canònica dels Agustins (1069). Encara conserva 
quatre parts diferenciades i de gran interès: l’església romànica de Santa Maria, el claustre, el palau 
abacial i la sala capitular. A l’interior és destacable la capella de la Vera Creu, amb una magnífica 
creu d’orfebreria del segle XIV amb un relleu de Crist. 

L’itinerari segueix pel camí de les Caboques, en direcció a la carretera N-II, que se supera per 
sota del pont, tot just a uns 500 metres d’arribar a la ciutat de Figueres. A partir d’aquí l’arribada al 
punt final de la ruta es fa per una zona amable i agraïda que no presenta cap dificultat, com 
pràcticament la resta de l’etapa. 

A la ciutat de Figueres es comprova que es tracta d’una vila activa i amb moviment. La Rambla 
és una de les zones de referència. Al costat, l’església de Sant Pere, que té el seu origen en el 
temple paleocristià. A més, l’estil dalinià s’imposa a una ciutat que viu amb passió l’art d’un dels 
artistes de referència de la zona. 

En definitiva, aquesta primera part del camí de Sant Jaume, tot just creuar la frontera, és una 
excel·lent oportunitat per començar la ruta des del seu punt inicial a l’Estat espanyol i introduir-se 
en el pelegrinatge fins a Galícia. LA RUTA RECORREGUT: DEL COLL DE PANISSARS A FIGUERES. 
DISTÀNCIA: 32,5 KM. TIPUS DE CIRCUIT: GR. DIFICULTAT: MITJANA. 
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