
    Pic de l'Àliga des de Roses 
       26 de gener de 2022
 

Integrants: Isabel Alcalde, Karin Brun, Pep Casas, Joan Corbera, Mercè Font, 
Josep Mª Martínez, Esteve Mogas,  Ismael Porcar i Josep Roca.

Distància:   12,6 km, Temps: 4,45 h Temps en moviment: 3:30h

Desnivell: 623m Temperatura mínima : -1 graus

Cotxes: 150Km, Josep Mª Martínez i Esteve Mogas 

Avui ens hem trobat a les 7 del matí a casa en Vicenç a Palou, érem un total de 15
persones , 9 de les quals hem fet la sortida complerta i els altres han anat cap al Cap
Norfeu. 

Arribant  a  Roses  hem parat  a  fer  un  cafetò  al  restaurant  Rocfort  i  després  hem
continuat amb cotxe fins al Avda. de la Riera de la Quana, allà hem aparcat i hem fet
camí ver un corriol que surt al costat mateix del torrent. Travessem la carretera de
Roses a Cadaqués i continuem corriol amunt. En arribar altre cop a la carretera, ens
desviem per anar a veure el Dolmen de la Creu d’en Cobertella. És el Dolmen més
gran  de  Catalunya  i  té  més  de  3000  anys  d’antiguitat,  es  troba  en  el  paratge
anomenat de la casa Cremada.

Tornem a la carretera i al cap
de pocs metres amunt, agafem
un  corriol  que  es  troba  a  la
nostra esquerra i anem pujant .
Passem  pel  costat  d’unes
vinyes  joves.  Una  mica  més
endavant  ens  desviem  per
pujar  a  veure la Cova-Dolmen
del Rec de la Quarentena II.
Després de gaudir del paisatge
i  fer  unes  fotos,  retornem  al
camí  per  continuar  pujant.
Arribem a la pista que surt de
la  carretera  de  Cadaqués  i
arriba el Coll del Pení. 

Un cop allà,  continuem per  la
nostra esquerra fins a la  Font
de  la  Vic  on  fem una  parada

per esmorzar, ja són una mica més de les onze i ja hem fet uns 300 m de desnivell.

Després de donar una ullada a Cala Montjoi i al Cap Norfeu, continuem per desviar-nos
ben aviat per la pista que va a Can Causa i des d'allà ja enfilem en línia recta per
arribar al cim del Puig de l’Àliga. Però abans coronem el Puig de la Sardina de 437 m.
La pujada final és bastant forta, caminant pel mig de pedres i roques. A les 12,30 fem
cim i ja hem fet amb 460 m de desnivell.



Ha fet un dia esplèndid, sense ni un cap de
núvol, des de dalt la vista és impressionant.
La  badia  de  Roses,  Santa  Margarita,
Empuriabrava, Sant Pere Pescador, L’Escala

i fins i tot les Illes Medes. Girant la vista encara més a la dreta, es veu tota la plana de
l’Empordà, Llançà, Port de la Selva i el Parc natural de Cap de Creus.

La baixada per l’altre costat del Puig és bastant forta però amb un camí molt marcat.
Voregem el Puig Cabrit i passem pel Coll dels Sinols, anem baixant, girem a direcció
sud i en forta baixada arribem al nucli de Roses i fem cap fins allà on hem aparcat els
cotxes. 

Arribem sobre dos quarts de dues del migdia, agafem els cotxes i anem cap a Verges
on  hem  quedat  amb  els  nostres  companys  del  grup  B  per  dinar.  Hem  anat  al
restaurant Albarana, menú econòmic, ben servits però menjar una mica senzill. 

Las  propera  setmana  hem  quedat  d'anar  a  les
Cingles de Queralt, des del Santuari. Sortirem a les 7
del  matí  de la zona esportiva de Corro d'Avall.  Tot
plegat si els que es trobem a esmorzar el dimarts no
hi fan cap canvi !!! 
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