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Comencem al pàrquing del restaurant El Molí de
l'Escala i ens dirigim cap als masos de les Corts (en
direcció nord-oest). Després de la resclosa del
Molí, a mà esquerra del camí, hi trobem les restes
de l'ermita romànica de Sant Vicenç de les Corts.
Continuem en direcció als masos, els passem pel
camí situat entre els dos fortificats i traspassem la
muntanya, fins arribar a l'Oficina de Turisme de
l'entrada Nord de l'Escala. Aquí travessem la
carretera (trobarem un bon punt per travessar-la si
ens desplacem uns metres en direcció a l'Escala, hi
ha un punt on la carretera és més estreta).
A l'altre costat de la carretera, prenem el camí en
direcció nord-est; a mà esquerra ens queden les
ruïnes de Santa Magdalena i continuem fins arribar
al Mas Sastruc, el passem tot seguint en línia recta,
sense deixar la direcció nord-est. Arribem fins la
muntanya de la Coma on ja veurem la tanca del
Jaciment d'Arquèologia de Catalunya-Empúries.
Resseguim la tanca pel mateix camí en direcció al
poble de Sant Martí d'Empúries, del qual ja veiem
l'església i les cases. Arribem a Sant Martí
d'Empúries i sense haver d'entrar al poble, prenem
el passeig de les platges d'Empúries (Pg. Doctor Pi i
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Aquesta ruta ens transporta
per llocs d'interès històric i paisatgístic.
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Pàrquing d'El Molí de l’Escala

Llussà) en direcció a l'Escala. Fem tot el passeig (uns 2'5
km de longitud), passant per davant de les platges del
Moll Grec, Les Muscleres, el Portitxol i la Platja del Rec
fins arribar al pont del Rec, final del passeig peatonal
d'Empúries. En aquest punt girem a la dreta per
l'avinguda Francesc Macià, tot seguint sempre el mateix
rec fins arribar al l'últim carrer (carrer de Ca l'Ase) on
girarem a la dreta. Continuem pel mateix carrer i prenem
el primer carrer a l'esquerra, passem per davant d'un
centre de jardineria i anem a sortir a la carretera. Caldrà
només creuar-la i arribarem de nou al pàrquing del
restaurant El Molí de l'Escala.
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Altres valors
Els masos de Les Corts consten del Molí de Sant Vicenç
(S.XVIII) i els masos fortificats del Mas Feliu (Can Baix) i
Mas Torreportes (Can Noguera), ambdós tenen torres
defensives amb planta rodona. Al costat del molí hi ha
les restes de l'església romànica de Sant Vicenç, per on
passava l'important Camí d'Empúries.
Pel que fa a l'església de Santa Magadalena (s. VI - X) és
una església preromànica, molt semblant a la de Santa
Creu de Rodes (ambdues de l'antic bisbat d'Empúries).
Des del Mas Sastruc tenim una bona panoràmica de la
plana de l'Empordà i els Pirineus al fons.
Una part d'aquesta ruta transcorre pel Passeig
d'Empúries, inaugurat l'any 1992 en motiu dels Jocs
Olímpics de Barcelona'92, per acollir l'arribada de la
flama olímpica.

