
Cap Norfeu des de Cala Montjoi 
13 d’abril de 2016 
 
Integrants: Vicens Catafal, Joan Corbera, Miquel Maymó, Manel 
Molina, Josep Oranias, Ismael Porcar i la Neret, Josep Pous, Josep  
Roca i Josep Rodri. 

 
Distància projectada: 11’87 amb altures: 12’04 Km. Desnivells: 224 m,  
Acumulat: ↑ 472 - ↓ 487 m. Temps: 4’35 h Cotxe:  140 km.  Manel Molina, Ismael Porcar 
 
Sortim a les 7 del Ramassar, direcció a Figueres, cap a Roses. Seguim indicadors de cala 
Montjoi. Comencem a caminar a les 9 h 
fa un dia esplèndid, no fa gens de vent, 
sortim de cala Montjoi per una pista del 
GR-92, passem prop de la cala del 
Moro, entrem a la platja direcció a la 
Punta de la Farrera, entrem al camí de 
ronda, passem per cala Pelosa, seguim 
el camí de ronda prop del mar per iniciar 
una pujada direcció al cap Norfeu. 
Arribem a la torre escapçada, fem fotos 
i seguim fins el mirador de cap Norfeu, 
decidim parar per esmorzar. Són les 
deu i quaranta minuts, estem molt bé, 
amb un bon sol i vistes espectaculars 
de tota la baia de Roses amb les Medes 
de fons. 
Iniciem el retorn, el camí ens porta a la cova, és molt gran i està en bon estat; passem 

prop de la 
cala Canadell, 
arribem a la 
cruïlla de la 
pista de 
Roses a 

Cadaquès 
GR-92. 
En Joan, en 
Vicens, i en 

Josep 
Oranias 

decideixen 
baixar cap a 
platja, els 
altres seguim 
per la pista 
fins trobar un 
rètol indicatiu, 
girem a 
l’esquerra per 
un corriol 



indicat, per 
baixar fins el coll, 
fem un 
reagrupament, 
en Roca i el 
Manel 
decideixen anar 
a banyar-se amb 
la resta. Els que 
quedem seguim 
fins a la torre 
Morisca per 
veure el seu 
búnquer, les 
estàncies són 
sorprenents, un 
passadís molt 
llarg i corbat, una 
escala de graons 
de ferro a la 
paret per pujar a la estància superior, pugem, fem fotos i tornem enrere fins el coll, per 
seguir baixant fins els cotxes. 
Sortida molt espectacular per les vistes i el dia esplèndid. Total 12,04 km  quatre hores i 
trenta cinc minuts. Ja són la una i mitja. 
Entre tots decidim anar a dinar a la Fonda Canet a Castelló d’Empúries. 
Tot molt bé. Al sortir visitem la catedral de l’Empordà, o basílica de Santa Maria, dintre la 
basílica tenim la notícia que en Rodri t’he que anar a Barcelona a recollir la Fina ja que li 
donant l’alta en aquell moment, tots molt emocionats i contens anem cap a Granollers. 
La propera setmana anirem a Rupit i el Salt de Sallent per baix, sortirem de Llerona a les 
set.- 

Text: Miquel Maymó       
Fotografies: Joan Corbera 


