
 

El dia 15 de maig vam apropar-nos a la Fontcalda al Parc Natural dels 
Ports. És una ruta circular que té inici i final a l'estació de Prat de 
Compte a la via verda. L'anada és per l'Estret de Dalt passant per la 
Fontcalda fins els Estrets de Baix, la tornada és per la via verda. 

Com arribar: - Aneu cap a la localitat de Prat de Compte, per 
arribar-hi agafeu la T-333 fins el quilòmetre 27 on hi ha un 
desviament cap a la carretera T-361 en direcció el centre de localitat. 
Agafeu el desviament i continueu per la T-361, sortireu de la localitat 
per la mateixa carretera. Al quilòmetre 4 arribareu a l'estació de Prat 
de Compte on podreu estacionar el vehicle. 

 

 



 

Ruta:- Un cop deixeu el vehicle estacionat agafeu el camí que va en 
sentit a l'Àrea Interpretativa de la Vall de la Jepa. 

 

Continueu pel camí que va en lleugera baixada, passareu pel costat 
de l'àrea on hi ha una gran olivera. El camí continua girant cap a la 
dreta fins que trobareu el riu Canaletes. Hi ha una plataforma que fa 
de pont per creuar-lo. Just creuat el riu hi ha un desviament a la dreta 
indicat cap a La Fontcalda. Agafeu el desviament que us portarà per 
un sender que transcorre per zona boscosa fins que tornareu a trobar-
vos amb el riu. Ara heu de continuar el sender que puja davant del 
riu. 

Arribareu a els Estrets de Dalt, anireu elevats respecte el riu, és un 
estret sender amb graons protegit per una barana, tot i això, estigueu 
atents amb els petits. 



 

 

Un cop passat l'Estret arribareu a la Fontcalda. Hi ha la "Font dels 
Xorros", font d'aigua minero-medicinal on l'aigua brolla a 28 graus. 

 

Continueu el camí que es al cap de pocs metres es divideix, agafeu el 
camí de l'esquerra que puja cap el Santuari de La Fontcalda.  



 

 

Arribareu a la plaça on hi ha el Santuari, hi ha servei de bar i una font 
d'aigua potable. 

 

 



 

 

Continueu cap a la zona de pícnic on també hi ha serveis. Just passat 
els serveis baixeu les escales que hi ha a l'esquerra. Un cop baixades 
arribareu al riu on comença els Estrets de Baix. 

 

Aneu cap a l'esquerre i agafeu el sender que continua pel costat del 
riu, també hi ha barana, com a l'Estret de Dalt, aneu pendent dels 
més petits ja que el sender va elevat sobre el riu. Quan acaba el tram 
de barana arribareu a un sender estret. Aquí doneu mitja volta i 
torneu pel mateix sender fins a les escales que porten a la zona de 
pícnic de La Fontcalda. 



 

No pugeu les escales i continueu pel camí que va paral·lel al riu que 
us portarà a la "Font dels Xorros". Passeu la font i creueu el riu pel 
pont. Un cop creuat continueu el camí que puja cap a la via verda. 

 

Passareu per sota del pont de fusta de la via verda, continueu a la 
dreta cap a Prat de Compte. Un cop a la via verda aneu cap a 
l'esquerra. Passareu per dos túnels. A la sortida del segon túnel  ja 
podreu veure l'estació de Prat de Compte on teniu estacionat el 
vehicle. 

 


