Puig de l’Àliga
5 de març de 2014
Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera, Miquel
Maymó, Ismael Porcar (i la Neret) Julià Pratginestós, Josep Rodri,
Josep Roca i Salvador Vilà
Distància: Projectada 11,37 Km i amb altures 11’47 Km. Temps 4’43 Desnivells: 441 m.
Acumulat: 502 m. Cotxe:. 125 Km. Ismael Porcar i Josep Roca
Avui la trobada és a Granollers, a les
set en punt del matí sortim del
Ramassar i per l'autopista anem en
direcció Figueres i Rosses, on
aparquem junt al torrent on hi ha la
carretera que va cap a cala Montjoi i
cala Joncols, seguim un camí que
transcorre per la riba dreta del torrent,
que ens porta a creuar la carretera,
seguim amunt i quan tornem a la
carretera, ens desviem del nostre camí
per arribar-nos al dolmen de la Creu de
Cobertella, sempre sorprenent per les
seves dimensions, tornem sobre els
nostres passos fins la carretera per tot
seguit deixar-la, per camí ben traçat ens trobem amb un desviament cap la cova-dolmen

de Cavalleres, ens hi arribem, no és cap distància i val
la pena, comentaris per a tots els gustos i seguim la
nostra via, passem per la tomba del General en forma
de petit dolmen i amb una bona vista sobre la cala
Montjoi i el cap Norfeu, ara ja passem per la Font de la
Vic i arribar al mas Caussa, les seves runes ens
donen més una idea de una fortificació que d'altre
cosa, aquí parem a esmorzar. Continuem, cal dir que
estem gaudint d'un dia esplèndid, amb perfecte
visibilitat, que ens permet esplaiar-nos en la
contemplació i els comentaris, en arribar al cim, no
molt llunyà, albirem des de la punta de Portbou,
Llançà i el Port de la Selva, fins el Cap de Begur amb
les Medes i tota la badia de Roses davant nostre, cap
l'interior la plana de l'Empordà i al fons el Montseny,
els cims de la Garrotxa i tancant plana els sempre
present Pirineus. Baixem per el cantó contrari sempre
seguint el camí de bona traça, fins que després
d’àmplia llaçada arribem al pla, petites discrepàncies
davant dels molts camins, afortunadament no en
fallem cap, passem per el costat d'un torrent ja
conegut entrem a la població, ja sols ens resta tornar
al punt d'origen, on hi arribem a dos quarts de dues.
Decidim anar a dinar a Castelló d'Empúries, ens
dirigim a l’església després de passar per el rentador,
aquesta ens la trobem tancada, anem a dinar a un
Restaurant recomanat per en
Joan Corbera, al mateix
centre de la població, sols
puc dir que excel·lent, en
sortir l’església està oberta i
aprofitem per fer visita
cultural
a
la
imponent
basílica, títol que li concedí
segons consta Benet XVI, a
més i per arrodonir-ho,
l'orgue
esta
en
marxa
acompanyant una cantant,
estaven assajant el que serà
un proper concert, tot plegat
magnífic. Entretant al final del
dinar varem programar la
propera sortida serà dimecres
vinent al Santuari de Cabrera
i els Aiats des de Falgars d’en
Bas. Sortirem a les 7 dels
Gorcs.
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