Roses, de Cala Montjoi a Cap Norfeu
23 de febrer de 2011
Integrants: Josep Carbonell, Ricard Caussa, Pep Comas, Joan
Corbera, Josep Oranias, Ismael Porcar, Josep Roca, Jaume Ventura
i Salvador Vilà
Distància: 9’55 Km. Temps 4’38 h Cotxe: 140 Km.
Ens trobem al polígon Ramassar a les
8 del matí ens dirigim cap a Girona per
la AP-7 fins a Roses on en Ricard fa la
pertinent reserva de taula al restaurant
Roc Fort per dinar en tornar. Un cop a
Roses ens dirigim cap a la cala Montjoi
per una carretera bastant sinuosa i no
gaire ampla. Passem pel davant del
anomenadíssim restaurant el Bulli i
aparquem els cotxes una mica més
endavant amb un replà. Comencem a
caminar a les a les 8’49 h. seguint la
mateixa carretera que ara ja no està
asfaltada i tot seguit agafem un
trencament a la dreta que ens porta al
camí de ronda que és el que seguim per arribar al cap Norfeu. És un sender agradable
de transitar a aquella hora del matí entre el mar (de vegades molt a prop) i la muntanya.
Tot i que les prediccions meteorològiques ens feien pensar en un dia força ventós degut
a la Tramuntana estem de sort i en realitat no era tant fort, fent un dia de molta claredat i
agradable llum aconseguint en les precioses cales diferents i magnífiques tonalitats
blaves de l’aigua marina que, junt amb la seva transparència, ens podem delectar d’uns
paisatges realment bonics. Cap a dos quarts d’onze arribem a cap Norfeu i ens enfilem

cap a la torre que duu el seu nom (alguns fan el cim de la pròpia torre) on esmorzem
desprès de fer una visita al interior. La tornada la fem seguint el camí per l’altra vessant
en trobar el camí principal el grup es divideix en dos, uns tornen seguint el mateix camí, i
els altres volen arribar a un turó que inicien la marxa únicament seguint els pals de llum
(sense seguir camí). A meitat de camí ens saludem, uns a dalt del turó i els altres des
del camí. Finalment ens trobem tots al cotxe a la 1’27 h, prenem la corresponent cervesa
de muntanya i ens dirigim cap al restaurant de Roses. A la sobretaula decidim que la
propera setmana anirem a Matagalls des de Viladrau. Sortirem a les 8 dels Gorcs.
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