Cap de Creus des de Cadaqués
2 de gener 2019

Integrants:Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Vicens Catafal, Carme Guri, Toni Manuel, Miquel
Maymó, Esteve Mogas, Manel Molina, Tere Pinto, Ismael Porcar, Josep Pous, Julià
Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri, Mercé Serra.
Distància: 14,2km, Temps:5,00h, Temps en moviment:4,10h Desnivell: 425m Temp: 7graus
Cotxes: 145km Jaume Bertran, Ismael Porcar, Josep Pous.
Ens trobem a les 7h del matí al
Ramassar,per fer la primera sortida de
l’any. Agafem l’autopista AP7 fins a la
sortida de Cadaqués, creuem el poble
i aparquem a l’ermita de sant Baldiri.
Són les 9h del matí, fa sol i també
tramuntana , el dia és molt clar,el mar
ple de crestalls blancs. Baixem cap a
la badia de Portlligat gaudint de la
preciosa badia i la casa d’en Dalí.
Fem la primera foto de grup, anem
fent camí
acompanyats per la
Tramuntana, la sensació de fred és
forta. Seguim les marques del GR92,
passem per la cala Guillola, seguim el
corriol, està molt fressat,el paisatge és
preciós, hi ha moltes parets de pedra
seca, ja veiem el far a la llunyania, passem per cala Jugadora, creuem la carretera i pugem una
pujada empedrada per arribar al nostre destí d’avui, fa molt vent, la tramuntana és molt forta.
És un quart de dotze, esmorzem arrecerats a la paret del far. Alguns prenen un cafè al bar.
Fem fem la foto de grup reivindicativa LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS.
Reprenem la sortida desfent el camí d’anada i gaudint del paisatge i el sol. Arribem als cotxes a
les dues tocades.
Anem a dinar a l’hostal Clara a Castelló d’Empúries. Lloc nou per nosaltres bé i ben atesos.
A partir d’aquest mes de gener iniciem la Via Verda, del Carrilet d’Olot a Sant Feliu de Guíxols.
La farem en cinc trams i un cop al mes. Comencem aquest dimecres i farem d’Olot a Sant Feliu
de Pallerols. Sortirem a les 7h del matí de la zona esportiva de Corró.
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