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Ruta de Vilanera

Ruta de Vilanera

Iniciem la ruta a la plaça del Camp dels Pilans,
creuem els carrers Camps dels Pilans i Muntanya
Rodona fins prendre un camí que hi ha en direcció
sud, ben bé al límit de les cases. Trobarem el rètol
que assenyala aquest camí com a “Camí Ral
d'Empúries o de França, Via Heraklea” i a partir
d'aquí, passant per entremig dels pins, agafem el
camí ramader. En arribar a les ruïnes d'una antiga
barraca, girem a la dreta, entrant a la pineda, fins
arribar al límit dels camps de conreu. Trobarem el
Pi Gros i aquí agafem una pista a mà dreta que ens
porta fins al Mas Vilanera.
Des del mateix mas, pugem una mica més i
arribem a les restes d'un antic monestir de
monges benedictines (Santa Maria de Vilanera).
En aquest punt, ja divisem novament les cases de
Camps dels Pilans i ens dirigim a la plaça, entrant
pel carrer Ter Vell.
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Ruta d'interès cultural al
voltant del nucli de Mas Vilanera.

Lloc de sortida

Camp dels Pilans (a la plaça, al costat del Centre Cívic)
Circular

Altres valors

2.263,06 m

Final

El Mas Vilanera és una masia fortificada del S.XVIII amb
torre de planta quadrada sobre una vila romana. Just al
costat hi ha un mas del S.XIV i les restes d'un monestir
de monges benedictines (Santa Maria de Vilanera,
1328).
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Des de les restes de Santa Maria de Vilanera, hi ha un
magnífic punt de vista de 360º amb panoràmica del
Canigó al nord i del Montgrí al sud.

Tipus de ruta

Fitxa tècnica

Distància
Temps

Desnivell

Dificultat

1 h i 30 min.
Baixa

30
20
10
200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

Passem davant d'un gran pi (popularment conegut com
el Pi Gros) que té més de 300 anys d'antiguitat.

