
Cap Norfeu des de Cala Monjoi 
30 de gener de 2013   
 

Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep Maria Farnés, Josep 
Oranias, Julià Pratginestós, Ismael Porcar (i Neret), Josep Roca, 
Josep Rodri i Salvador Vilà 

  

Distància: Projectada 10’51 Km i amb altures 10’64 Km. Temps 4’11 Desnivells: 220 m. 
Acumulat: 491 m. Cotxe: Ismael Porcar i Josep Roca 
 

Marxem del Ramassar, abans de les 7, 
cap a Cardedeu, per anar a buscar 
l’autopista. En sortim a Figueres cap a 
Roses. Després de travessar la ciutat 
prenem una pista que ens porta a la 
Cala Montjoi. Comencem a caminar 
prop de les 9. Seguim per una pista del 
GR-92. Observem la Cala del Moro i 
passem de llarg de la Punta de la 
Ferrera. En arribar a la Platja del 
Calitjàs deixem la carretera de Roses a 
Cadaquès i baixem a la platja on prenen 
el camí ronda. En passar per la Cala 
Pelosa sorprèn la garita de control de 
presoners utitzada durant la guerra i la postguerra. Seguim i després de la Punta del Pi 
iniciem una ferma pujada fins al Cap de Norfeu. Visitem la torre escapçada i a les 10 i ¼ 
hi parem a esmorzar. Quan arrenquem anem a visitar el mirador del Cap de Norfeu. 
Seguim i visitem la cova de les Ermites. En arribar a la carretera de Roses i Cadaquès 
en Pep Comas i en Josep Oranias opten per baixar per la platja. La resta seguim i 
passem per sota del Castell de la Guardiola –sense veure’l-. Quan veiem la cala Montjoi 
trenquem directes i al cap d’una estona trobem el camí que porta a la Torre de la 
Morisca. En arribar a l’encreuament amb en Salvador Vilà iniciem el descens i la resta 
puja a visitar la construcció. Quan arribem als cotxes, tocades la 1 h, ens retrobem amb 



els dos companys que han baixat. La resta 
baixen en diferents tandes i expliquen les 
seves aventures. Després a 2/4 completem 
la colla i anem dinar. Després d’unes 
indecisions anem fins a Castelló d’Em-
púries. Prèviament visitem el safareig públic 
i la impressionant Basílica de Santa Maria, 
coneguda per la Catedral de l’Empordà. 
Després d’una recerca anem a dinar a Ca 
l’Antón. A la sobretaula decidim que la 

propera setmana anem a Roc de Frausa. 
Sortirem a les 7 del Ramassar. Durant 
l’excursió a Cap Norfeu lamentem les 
nombroses bretolades que no ens permeten 
llegir els panells informatius.  
 
Text: Josep Maria Farnés 
Fotografies: Joan Corbera  
 


