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Vocabulari

Distància: es refereix a la distància total del recorregut. En itine-
raris lineals, correspon a la suma de l’anada i la tornada. 

Durada: es refereix al temps total necessari per fer el recorregut 
a peu, tenint en compte l’edat mínima recomanada dels nens, 
sense incloure aturades. En itineraris lineals, la durada corres-
pon a la suma de l’anada i la tornada. 

Edat recomanada: es refereix a l’edat a partir de la qual es 
considera que els nens poden fer el trajecte si estan motivats i 
acostumats a caminar. Les edats, evidentment, són aproxima-
des, però no exagerades i són fruit de la nostra experiència. 
Hem classificat les rutes per a nens a partir de 2 anys (fúcsia), 
4 anys (taronja), 6 anys (groc), 8 anys (verd) i 10 anys (verd).

Fita: és una marca sobre el terra que serveix per marcar un punt 
del recorregut que reclama atenció. Solen ser fets de pedres 
amuntegades.

GR: les sigles es refereixen a un sender de gran recorregut (més 
de 50 km) senyalitzat amb una ratlla horitzontal blanca i una altra 
de vermella. 

Millor època: es refereix a la temporada de l’any més adequada 
per fer l’itinerari, tenint en compte el tipus de vegetació, el grau 
d’insolació, la temperatura…

PR: les sigles es refereixen a un sender de petit recorregut (entre 
10 i 50 km) senyalitzat amb una ratlla horitzontal blanca i una 
altra de groga. 

5
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Consells pràctics per anar d’excursió amb nens

Excursions amb nens
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Porteu sempre una motxilla amb menjar i aigua (entrepans, bar-
retes energètiques, fruits secs, fruita…). A l’estiu heu de portar 
com a mínim 1,5 litres d’aigua per adult. 

Poseu-vos botes de senderisme, ja que la majoria d’itineraris 
passen per terrenys irregulars, rocosos i amb grava. Desacon-
sellem la utilització de sabatilles d’esport que no estiguin disse-
nyades per caminar per la muntanya.

Recordeu adequar la vostra vestimenta a l’època de l’any; per 
això recomanem consultar la informació meteorològica abans 
de marxar per poder preveure què necessiteu: crema solar i 
barrets, a l’estiu; samarretes i jerseis, en entretemps; i guants, 
bufandes i gorres, a l’hivern. 

És una bona idea portar una petita farmaciola amb esparadrap, 
tisores, pinces, cinta per a torniquets, una bena normal, una 
bena elàstica, gases estèrils, analgèsics, punts de sutura ad-
hesius, antiinflamatoris, antisèptic (Betadine) i pastilles potabi-
litzadores.

Estigueu sempre atents a l’aparició de cansament dels nens. Si 
no sobrepasseu els seus límits, voldran tornar a la muntanya. 

A la fitxa de cada excursió fem unes recomanacions específi-
ques per a l’itinerari proposat, en relació amb l’accessibilitat, les 
dificultats del camí i els elements que s’han de tenir en compte, 
així com el material que recomanem que porteu.
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Bones pràctiques a la muntanya

A la muntanya hem de procurar no deixar rastre de la nostra 
visita. Per això recomanem portar una bossa per tirar les nos-
tres deixalles i fer servir els contenidors i les papereres que hi 
ha a les àrees de lleure. D’aquesta manera evitem incendis i la 
degradació de la natura.

Cal circular pels camins marcats. Es poden observar de prop les 
flors i els animals, però sempre amb respecte.

No es pot fer foc, a excepció de les àrees de lleure que disposen 
d’un espai habilitat per fer una barbacoa. 

L’aigua és un bé escàs que no es pot malversar ni contaminar.

7

             Compartiu les vostres experiències amb nosaltres!
             https://ca-es.facebook.com/excursionsenfamilia
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Excursions amb nens

Accedireu a l’àrea d’esbarjo de 
Mas Ventós per la carretera ple-
na de revolts que va de Vilajuïga 
a Sant Pere de Rodes. Trobareu 

l’àrea a la dreta, entre els km 6 i 7 de la GIP-6041. 

Com arribar-hi

Mirador privilegiat sobre la badia 
del Port de la Selva, Mas Ventós 
també és un lloc on habitualment 
hi passen ramats de cabres. No 

us sorprengueu si el gos més viu del pastor us ve a fer una visita 
mentre feu el pícnic... Segur que el seu amo està a punt d’arribar 
amb el ramat!

A l’ombra dels pins podreu refer forces després de la ruta, 
mentre els nens juguen a fet i amagar entre els arbres. L’àrea 
disposa de taules de pedra i fusta amb bancs i barbacoes en 
els horaris indicats.

Què hi trobareu

Excursions amb nens

Àrea de 
Mas Ventós

(El Port de la Selva, Alt Empordà)

12

Acampada Prohibit

Barbacoes Sí, obertes del 16/09 
al 14/06, de 9 a 19 h

Fi
tx

a 972 193 191 / 972 387 025

Papereres No; al 
pàrquing hi ha zona 
d’ecombraries

Obert tot l’any 

Pícnic

Horaris

Font No Pàrquing  Sí

WC Sí (només 
obert per festes 
del poble)

Contacte

Tipus Taules de fusta i pedra 
amb bancs

Preu Gratuït

Zona de jocs No Animals Sí
(lligats)
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L’excursió

Camí de Mas Ventós al dolmen de la Muntanya d’en Caselles

13

Alt Empordà
El Port de la Selva

De Mas Ventós cap al dolmen 
de la Muntanya d’en Caselles
(el Port de la Selva, Alt Empordà)

Fitxa de l’excursió

A peu
Ruta lineal 
Edat recomanada: a partir de 4 anys.
Distància: 1,2 km.
Durada aproximada: 1 hora.
Accessibilitat: el camí cap al dolmen de la Muntanya d’en Caselles fa una 
forta baixada amb un desnivell d’aproximadament 70 metres.
Recomanacions: s’ha de portar bon calçat per caminar sobre roca i grava, 
ja que hi ha moltes pedres, roques i desnivells. S’ha de portar suficient 
aigua per a tota la ruta, ja que no hi ha fonts pel camí. Eviteu les hores de 
màxima calor, ja que el camí no té ombra. Porteu protector solar i gorres.
Millor època: primavera, estiu, tardor i hivern.

+4
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Excursions amb nens

Fa més de 6.000 anys, els homes 
i les dones que vivien al que ara 
és l’Alt Empordà van començar a 
aixecar enormes estructures de 

pedra per enterrar-hi els seus difunts. Avui, aquests sepulcres 
del neolític els coneixem com a dòlmens. Allà s’hi enterraven 
els membres del clan, molts cops compartint sepulcre amb ob-
jectes que els haurien de servir en una altra vida; eines com les 
destrals de pedra polida, que servien per treballar la fusta i cons-
truir cases, o fletxes amb punta de pedra per caçar animals.

Què hi trobareu

Mapa

GIP-6041
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AB

M

Sant Pere de Rodes
Vilajuïga

Mas Ventós

Sant Onofre

Dolmen de la Muntanya d’en Caselles
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B Barbacoa
M Mirador
P Pàrquing
     Pal indicador
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La ruta s’inicia a la part final de 
l’àrea de pícnic de Mas Ventós. Al 
baixar les escales que us porten 
des de l’aparcament fins a l’àrea, 
aneu a la part esquerra d’aquesta zona d’esbarjo. Apropeu-vos 
a la part final de la tanca de fusta que mira cap al mar. Veureu 
que, a l’alçada d’una marca groga, la tanca té una obertura que 
us porta a un sender que baixa en ziga-zaga fins al dolmen de la 
Muntanya d’en Caselles.

Es tracta d’un camí antic que feien servir els vallencs i els pa-
lauencs, i que en molts trams passa entre marges de pedra seca. 
No deixeu aquest camí principal fins que, quan porteu aproxima-
dament 30 minuts baixant, trobeu a mà dreta un pal indicador 
cap al dolmen de la Muntanya d’en Caselles. Seguiu l’indicador 
a mà dreta. A poques passes, en una zona de terreny molt poc 
accidentada i plena de matoll, trobareu el dolmen. És un sepul-
cre de corredor amb cambra trapezoïdal llarga i passadís estret. 
Si voleu veure les cinc destrals de pedra polida que es van trobar 
en aquest sepulcre, heu d’anar al museu arqueològic de Girona.
Per tornar a l’àrea d’esbarjo, heu de desfer el camí.

Alt Empordà
El Port de la Selva

En marxa

A Vilajuïga anirem a buscar una d’aquestes tombes. Es trac-
ta del dolmen de la Muntanya d’en Caselles, construït entre els 
anys 4000 i 3000 abans de Crist, on s’hi van trobar enterrades 
fins a cinc destrals de pedra. Com podien uns homes aixecar 
aquelles roques sense l’ajut de cap màquina? Com de poderós 
havia de ser aquell clan per fer-ho? I els altres clans? Perquè 
l’Alt Empordà és ple d’aquestes construccions…

Dolmen de la Muntanya d’en Caselles
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