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ITINERARIO PYRÉNÉES ORIENTALES 2017 

4º ESO – 1º BACHERELATO 

DURACIÓN : 7 días 

DATA DE SAÍDA : Domingo 2 de Abril ( de madrugada) 

DATA DE CHEGADA : Domingo 9 de Abril ( de madrugada) 

 

Día 1º ( Domingo 2 de Abril) Ourense- Villefranche de Conflent Saída do Colexio da Anexa de 
madrugada ( hora aínda por concretar ), en autocar da compañía ALFER. Viaxaremos todo o día , 
parando a comer en Zaragoza , e dando unha volta pola cidade despois de comer para chegar ao 
noso destino para a cea. 

Para esta comida en Zaragoza, temos dúas posibilidades : 

 comer nunha área de servicio ou na propia cidade. 
 Levar xa algo de comer da casa. 

Xa pola noite instalaremonos en Villefranche e cearemos alí no CIPE ( Centro de iniciación ao 
patrimonio e ao medio ambiente ) , que será onde nos aloxemos. A composición dos menús está 
adaptada á idade dos participantes e que a calidade dos produtos e a hixiene á hora de preparalos 
está controlada polo laboratorio Lagram. 

Villefranche de Conflent é un pequeño pobo de 234 habitantes, situado na comarca do mesmo nome ( 
Conflent), no departamento dos Pyrénées Orientales. É unha zona de actividade agrícola( cultivo de 
mazás e de pexegos e animais e cría de ovellas ) 

Como se pode apreciar no mapa está preto de Perpignan(50kms) e da estación de esquí de Font 
Romeu ( 38km.),así como a 50km. da fronteira española( Puigcerdá) e a 60km do Mediterráneo. 

Trátase dun pobo medieval cunhas murallas moi ben conservadas e rodeado polos rios Têt e Cady.  

 



 

 

Este pobo ten que ver tamén coa nosa historia, xa que alá polo ano 1793 foi conquistado polas tropas 
españolas, aínda que esta conquista durou pouco porque os franceses tardaron só uns meses en volver 
a recuperalo.Isto fixo que, á parte das murallas que xa existían, se construísen máis lugares de 
defensa coma o Fort Liberia, situado na cima do monte e conectado ao pobo por a escaleira 
subterránea máis grande de Europa (700 peldaños ).  

 

 
  



Conta tamén cunha igrexa románica  

 

e, debido á súa riqueza arquitectural, está na lista do Patrimonio Mundial da UNESCO. 

Cómpre decir que ,se se elexiu este pobo para a nosa viaxe, foi grazas ao traballo de divulgación que 
del e da comarca fai a Association Culturelle de Villefranche de Conflent e , sobre todo, o seu 
presidente, Guy Durbert, un profesor xubilado, licenciado en Artes plásticas e Historia da Arte. Esta 
asociación no ano 1979 abriu o CIPE ( centro de Iniciación ao Patrimonio e ao medio ambiente) para 
a acollida de grupos de estudantes. O edificio onde está ubicado o CIPE data do s.XI, converténdose 
no S. XVII na casa do gobernador militar de Villefranche, pero só durante a construción do Fort 
Liberia, xa que, despois instalouse alí unha congregación franciscana , e máis tarde ( S.XVIII ) foi 
hospital militar. 

 

O CIPE conta con dúas plantas con galerías , un patio con barbacoa, un comedor con chemenea, unha 
aula para clases, unha sala-taller e unha sala de ocio. Acolle grupos en media pensión ou pensión 
completa como é o noso caso. No interior hai tamén microondas, ping-pong, wifi, televisión. No 
exterior hai unha pista de petanca, e outra de baloncesto moi cerca. 
  



Aconséllase ós rapaces que leven a súa propia música, xa que alí teñen unha sala común onde poder 
escoitala polas noites. 

 

 

Unha “ cargotade”, parrillada de caracois 

Esta estancia en Villefranche, vai servir non só para practicar deportes típicos de montaña e para 
coñecer a historia e os monumentos da vila, senón tamén para degustar os platos típicos da rexión 
coma a “ cargotade “ ou parrillada de caracois, que aparece na foto e as “ Bougnettes ou 
Oreillettes””, especie de “ orellas “ moi ricas. 

 

Durante a nosa estancia en Villefranche teremos unha visita guiada polo pobo. 
  



Dia 2 ( Luns 3 de Abril ) 

8.15h Almorzo. 

Entre as 10.00 h. e as 10.30h, saída no autobús ata Capcir (Col de la Llose-Les Angles ) 

 

Alí chegaremos sobre as 12.00h . Comeremos o pique-nique que levamos  e , a continuación 
levaremos a cabo unha actividade de paseo con raquetas pola neve que durará de 13.00 a 16.00 h e 
na que iremos acompañados por monitores de montaña. 

 

Ao rematar  descansaremos un pouquiño para, sobre as 16.40h , coller o telesilla que nos levará á 
cima e logo, en snake-gliss baixaremos 5 km, montaña abaixo durante algo máis de 1h. Todo isto 
acompañados por monitores expertos neste tipo de actividades. 

 
  



 

Sobre as 17.00h colleremos de novo o autobús para voltar a Villefranche onde cearemos e teremos 
algún momento de ocio antes de durmir. 

 

Día  3 Martes 4 de Abril ) 

8.15H. Almorzo. 

9 h. Comezo das actividades. Os 40 alumnos divídense en 5 grupos de 8 persoas cada un 
acompañados dun monitor. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

-Grupo 1, espeleoloxía. 

-Grupo 2, percorrido de aventura. 

 

 

 



-Grupo 3, Canyoning. 

 

-Grupos 4 e 5, libres. 

12.30h. Comida. 

14.00h. Actividades deportivas. 

-Grupo 3, espeleoloxía. 

-Grupo 4, percorrido de aventura. 

-Grupo 5, canyoning. 

-Grupos 1 e 2, libres. 

Os grupos libres farán actividades de RANDONNÉE PÉDESTRE (Sendeirismo) 

 

 

19.30h. Cea e tempo de ocio no CIPE. 
  



Dia 4 (Mercores 5 de Abril) 

8.15h. Almorzo. 

9.00h. Comezo das actividades deportivas que se irán combinando de maneira que todolos grupos 
participen en todalas actividades. 

12.30h. Comida 

14.00h. Seguen as actividades deportivas. 

19.30h. Cea e Ocio. 

Dia 5 (Xoves 6 de Abril) 

8.15h. Almorzo 

9.00h. Actividades Deportivas, combinando os diferentes grupos e actividades. 

12.30h. Comida. 

14.00h. Saida para SAINT MICHEL DE CUXA. Visita comentada. 

Situada a 8.3 km. de Villefranche ( 12 m. de viaxe ), esta abadía é un mosteiro benedictino que xorde 
cando os monxes doutro mosteiro situado máis arriba fuxiron dunha gran riada do rio Têt que llo 
destruíu, refuxiándose no pobiño de Cuxa, nesta igrexa que acabaron convertendo tamén en mosteiro. 

 

 

19.30h. Cea- parrillada no patio do CIPE e festa de despedida. Antes de durmir hai que facer as 
maletas. É a última noite en Villefranche. 
  



Dia 6 (Venres 7 de Abril) 

8.30h. Almorzo e recollida do Pique-nique. Despedida. 

9.00h. Saída para Collioure. 

VISITA A COLLIOURE 

Esta vila situada a carón do mar Mediterráneo, está a 72.5 km de Villefranche ( 1h 20m de 
ruta).Sempre foi un lugar estratéxico para as guerras pola fronteira entre Francia e España. Durante o 
reinado de CarlosV foi dominada polas tropas españolas, pero máis tarde (1642) as tropas do rei 
francés Louis XIII invadiron Collioure e os españois tiveron que retirarse definitivamente. 

 

Pasaremos o día na vila. Pola maña faremos un pouco de turismo, vendo o Château de Collioure, que 
foi residencia de verán dos reis cataláns. 

 

Outro dos monumentos que visitaremos será a Église de Notre-Dame des Anges. 

 

E, como non, ao falar de Collioure, temos que falar de Antonio Machado. 



Machado morreu aquí o 22 de Febreiro de 1939 por mor dunha neumonía, cando aínda non facía un 
mes que chegara acompañado da súa nai , Ana Ruiz, do sei irmán José e da súa dona.Todos eles 
chegaron a Collioure fuxindo da ditadura. Ocupou xunto coa súa nai unha habitación de dúas camas 
no hotel da familia Quintana, que os aloxou de forma gratuita. 

 

O día do seu enterro. 

 

No balcón días antes de morrer. 

Din que as súas últimas palabras foron para súa nai : “ Adiós, madre “ e para a señora Quintana : “ 
Merci , madame “ ( Gracias, señora ).Parece ser que o seu irmán, José, Meteu a man no peto da súa 
chaqueta e atopou dous papeis arrugados , un no que recordaba a súa querida Guiomar e un verso que 
sería o último que escribiu na súa vida e que decía así : “ Estos días azules y este color de la 
infancia “. 

O nicho para enterralo foi cedido tamén pola familia Quintana. 

 



O féretro foi trasladado a ombros por soldados españois da 2ª brigada de Cabalería do exército 
español recluídos na prisión do castelo de Collioure e tamén por refuxiados españois. Morreu aos 64 
anos. 

 

 

O encanto desta vila mediterránea, fixo que nela viviran pintores tan importantes coma MATISSE. 

 

MATISSE e COLLIOURE 

Matisse foi un pintor francés coñecido polo uso que fixo da cor, e un dos grandes artistas do S.XX. É 
o lider xunto con André Derain ( do que falaremos despois ) dun movemento coñecido por “ 
fauvismo”, cuxo nome ben dun calificativo ( “ fauves “,as fieras) que un crítico deu a todas estas 
obras , e que se caracterizaba por utilizar unhas cores chillonas dunha maneira provocativa. Pois ben, 
velaiquí , xunto cunha foto do pintor, as obras máis famosas que pintou en Collioure. 

 



Amigo de Matisse, xa que xuntos viaxaron en 1905 a Collioure onde pasaron un tempo, foi outro 
pintor importante, ANDRÉ DERAIN, quen é considerado tamén coma creador do fauvismo.Dérain 
pasouse pronto á pintura clásica e empezou a facer retratos. Foi acusado, mesmo, de colaborar con 
Hitler. 

 

Ámbolos dous foron amigos de Picasso, do que quedan algunhas fotos tomadas na vila onde 
acostumaba a visitar Les Templiers, o café máis famoso de Collioure. 

 

Despois de pasar unha mañá en plan cultural, comeremos o pique-nique na praia de Collioure . 
Despois de comer deixaremos tempo libre para que os alumnos poidan mercar algúns souvenirs. 

Sobre as 18.00h colleremos camiño para BARCELONA, a 198km. de Collioure (2h 15m de viaxe). 

Chegada a Barcelona sobre as 20.30h. Ali pernoctaremos no Albergue 018 ROOM . 

 



Enfronte do albergue hai un supermercado CAPRABO e aproveitaremos para mercar algo para cear e 
para comer ao día seguinte ( o almorzo do Sábado día 8 de Abril está incluído no prezo do albergue).  

O albergue está situado no barrio de Les Corts, moi preto do Camp Nou. 

Dispón de unha cociña comunitaria onde se pode cociñar se se quere. Hai conexión wifi gratuita en 
todo o establecemento. 

Recepción 24 horas. Máquina expendedoras de bebidas e de aperitivos. Servicio de autolavado con 
lavadora e secadora. Aluguer de tollas. Play-Station e ordenadores. 

 

 

A distribución no albergue será a seguinte : 

 3 habitacións de 8 camas con baño compartido( 24 persoas ) 
 2 habitacións de 6 camas con baño compartido ( 12 persoas) 
 1 habitación de 4 camas con baño compartido ( 4 persoas ) 
 1 habitación doble con baño privado ( 1 persoa- o chófer ) 
 1 habitación doble con baño compartido ( os 2 profesores ). 

O prezo do albergue inclúe almorzo, sábanas e wi-fi gratis en todo o establecemento. 
  



Día 7 (Sábado 8 de Abril) 

8.30h. Almorzo. 

A continuación metemos as maletas no autobús para comezar a nosa visita por Barcelona. 

BARCELONA 

Ás 10.00h temos a cita co noso guía, Francesc García, de Barcelona365, quen nun tour de 4 horas 
nos ensinará o máis importante de Barcelona :Montjuic, paseo de Gracia e casas Gaudí, Sagrada 
Familia e Barrio Gótico. 

 

 

Despois da visita comeremos un bocata na Barceloneta 

 

e, despois de descansar un chisco colleremos camiño cara Ourense, onde chegaremos de madrugada. 



INFORMACIÓN DE INTERESE 

Información sobre os aloxamentos. 
 
CIPE Villefranche de Conflent 
Rue Saint Jean 38  
66500. Villefranche de Conflent  
Tel. 0468962564 
Mail: acv66500@orange.fr 
Sites de internet: http://www.conflent.com http://www.sejourgroupessud.com 
 
Albergue 018ROOM 
Pobla de Lillet 18  
08028 Barcelona 
Tel.93534400 
Mail: info@room018barcelonahostel.com 

Información sobre as empresa coas que traballamos 
 
Edwige Petit ( randonnée en raquettes ) 
Mas de Trape 
66360 AYGUATEBIA 
Tel 0468052218 
Mail : randoed@gmail.com 
 
Bureau Montagne des Angles ( snake-gliss ) 
Julien Boher 
Tel  0687080675 
Mail: julienboher@gmail.com 
 
Barcelona365 (Guías turísticos) 
Tel: 629709077 
Mail: info@barcelona365.es 
 

Autobús 

Autocares ALFER 
c/ Salvador de Madariaga 1, baixo 
32002 – OURENSE 
Tfno.: 988 24 55 56 
Mail: info@autocaresalfer.es 
  



Preparativos viaxe 

MALETA 

Non hai un tamaño recomendado. Hai que levar unha mochila á parte para as actividades. É 
conveniente  levar un paraugas. 

ROUPA 

Roupa cómoda e axeitada, é dicir, roupa de abrigo: camisetas térmicas, calcetíns térmicos, un anorak, 
chandals, sudadeiras, guantes ( a poder ser impermeables ), botas ( impermeables tamén ),gorro, 
gafas de sol ( o que as teña de esquiar que as leve tamén )… O que teña pantalón de esquí que o leve 
tamén. 

É necesario levar toallas, pero non roupa de cama. 

Como as duchas son colectivas, deberán levar tamén unhas chancletas por motivos de hixiene. 

COMIDA 

Deberase de levar algo para  a comida do domingo día 2 (embutidos, envasados ó baleiro, froita, 
zumes, pan de molde). Non está demáis levar barras enerxéticas para as actividades. 

DOCUMENTACIÓN 

Débese solicitar a tarxeta sanitaria europea no INSS. 

É obrigatorio levar o DNI en vixencia (imprescindible comprobar a data de caducidade). 

Non estaría de máis levar tamén unha fotocopia do DNI. 

Para o alumnado menor de 18 anos, será obrigatorio ademáis do DNI, un permiso da policía 
solicitado polo pai ou nai na comisaria. Se teñen pasaporte, non faría falta este permiso. 

DIÑEIRO 

No prezo está incluída a viaxe en autobús, as actividades, a pensión completa no CIPE de 
Villefranche, máis o pique-nique en Collioure, o albergue de Barcelona e o almorzo do sábado 8 de 
Abril. O único que non está incluído e que teríamos que mercar sería a cea do Venres día 7 e a 
comida e a cea do sábado dia 8. Para iso iriamos o venres dia 7 ao supermercado en Barcelona.                                                                                  
Hai que ter tamén  en conta que no albergue de Barcelona pidennos unha fianza a cada un de nós 
5€ que nos devolverán antes de sair. 

FUNDAMENTAL: aqueles alumnos que teñan algún tipo de enfermidade, tomen medicamentos ou 
sufran alerxias de calqueira tipo, deben comunicarllelo  

ós profesores responsables da viaxe. De non facelo, os profesores quedarán eximidos de toda 
responsabilidade en caso de que apareza algún problema neste sentido. 

Se teñen que tomar medicamentos, deben de levar a receita médica. 
  



NORMAS 

Non se permitirá a inxesta de bebidas alcohólicas, ou calquera tipo de drogas ou substancias 
tóxicas. No caso de vulnerar tal norma, o alumno será devolto a España directamente, correndo os 
gastos a conta dos pais. 

Non está permitido fumar nos albergues e tampouco nos establecementos públicos. 

Non se poderá facer ruído nas habitacións dos albergues a partir da hora que nos indiquen. 

Nas visitas realizadas, cos profesores como guía, con guías contratados ou por libre, a calquera dos 
lugares previstos nos itinerarios, o alumnado deberá comportarse con corrección (gardar silencio, 
non comer e respectar as normas establecidas en cada caso). 

Calquera roubo ou destrozo de material será facturado á persoa ou persoas responsables. 

No CIPE de Villefranche os alumnos serán os encargados de poñer e recoller a mesa, seguindo os 
turnos establecidos. 

 Recordamos de novo que no albergue de Barcelona, cada alumno terá que pagar unha fianza de 5 
€ por si perden a chave. Ao marchar devolven a chave e danlles outra vez os 5€. 
 


