De Cadaq
C
qués a Cap de C reus.
22 de febrer de
e 2017
Integrants: Josep
p Carbonelll, Vicenç Catafal, Jooan Corbera, Josep M.
Farnés, Josep Ma
artínez, Miquel Maym
mó. Manel Molina, Jo
osep Oranias,
Ismael Porcar
P
(i la Neret) Pep
p Pous, Jose
ep Roca i Joosep Rodri.
Distàn
ncia projec
ctada: 12,79
9 9.20km a mb altures
s:12,91 9,30
0km Tempss: 4,47 4,29
9h Desnivells:
78 72m
m. Acumulat: 371 287
7m. Cotxe:: 150km.Jos
sep Carbon
nell, Miquel Maymó, Ism
mael Porcarr

Ens trobem a les 7 al
a Ramasssar.
Marxe
em tot seg
guit a agaffar l’autop
pista
AP-7 i en sorttim en dirrecció Rosses.
Ens d
desviem fins
f
a Cad
daqués i ens
arribe
em a l’esspai de l’Alqueria on
aparq
quem prop
p d’uns co
ontenidorss. A
amí
les 9 ccomencem
m a camina
ar per un ca
uan
pedre
egós que els rètols indiquen, Qu
arribe
em al rec del Jonqu
uet, trobem
m el
camí ple d’aigu
ua i anem
m a agafarr la
carrettera finss que trobem
els
indica
adors de l’antic cam
mí de Cap de
Creuss, que trob
bem marca
at com a G
GR i
també
é marquess verdes/v
vermelles. El
camí segueix una
u
petita senda am
mb nombrrosos cam
mps d’oliveera, que ens
e
perme
etrà
urem de superar
s
continuats ddesnivells. Cap al final
obserrvar diversses cales i que hau
trobem
m un tram que hem de travesssar per dam
munt d’uns
s blocs de pedra caig
guts. Baixe
em
quasi a la Cala Jugadora i tot segu
uit iniciem l’ascens vers el nosstra objectiu. En aque
est
espai ens trobem
m una colla amb en Ramon Co
odina. Seguim fins al Cap de Creus on a ¾

d’11 p
parem a esmorzar.
e
Quan reprrenem el camí
c
el grrup majorittari arrenc
ca decidit per
p
anar p
per Port Llligat i Cada
aqués. Am
mb Josep Carbonell
C
i en Vicençç Catafal re
etornem més
m
tranqu
uils. Se’nss ajunta en
n Josep O
Oranias i en arribar als
a cotxes ens trobe
em en Jossep
Martín
nez. Desprrés junts, amb
a
els co
otxes, ens arribem
a
a Port Lligat i després de retroce
edir
un tra
am ens arriibem a Cadaqués on
n trobem l’a
altre grup al davant dd’una gaso
olinera. Junts
anem cap a Ro
oses a dina
ar al restau
urant Roc Fort. Als postres
p
briindem per la salut d’’en
p Roca qu
ue el 3 de
e febrer va
a complir 76 anys. Decidim a la sobre
etaula que la
Josep
prope
era setman
na anem de
d Premià de dalt al Castell de
e Burriac. Sortirem a les 8 h. de
Can V
Vicenç de Palou
P
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