10. De Cadaqués a Roses
Per Cala Jóncols i Cala Monjoï
DIA: 30 / MARÇ / 2019
HORA DE SORTIDA: 6:45 - 7:15 h.
LLOCS DE SORTIDA HABITUALS
LONGITUD: 16,060 Km.
DESNIVELLS: + 500 m. - 490 m.
DIFICULTAT: BAIXA
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA.
PREU APROX.: 13 € (segons places)
SORTIDA AMB BUS. DIA COMPLET
MAPA:

DESCRIPCIÓ:
Magnífica, completa, variada i una mica exigent
travessa per la Costa Brava, entre Cadaqués i
la platja de l'Almadrava a Roses. Resseguirem
el GR-92 en tot el seu traçat, primer per
l'interior fins la Cala Jóncols i pels camins de
ronda més propers al mar després.
Sortim de l'estació d'autobusos per anar al
Passeig marítim, per anar a la casa Pitxot.
Agafarem una pista fent alguna drecera, pujant
força al costat del Torrent d'en Dimoni per
arribar a Mas d'en Baltre. Continuarem pujant
fins al Coll de la Cruïlla, vorejant el Puig d'en
Manyana i comencem a baixar, ari si per corriol
i acostant-nos cap a la costa, Més avall
sortirem a una pista per creuar el Pont de
Jóncols i arribant a la platja a la Cala Jóncols.
Tornarem a pujar per travessa la península del
Cap Norfeu per un bonic corriol, creuant el Rec
de Canadell i sortint de nou a la platja, a la
Cala d'Oques.
Passarem per la Cala Calitjàs, la Punta Ferrera, la Cala Monjoï, la punta del Bergantí, la Cala
Rostella, el Cap Blanc, Cala Murtra, Cap Trencat, Punta Falconera, Port de Reig, per arribar
al Niu dels Corbs i la Punta de l'Almadrava, on finalitzem la ruta. Dificultat moderada, desnivell
de 500 m, tan pujats com baixats però amb diverses pujades i baixades. Sense cap pas
complicat.

PERFIL DE LA RUTA:

Altura màxima: 229 m. Altura mínima: 0 m.

MÉS INFORMACIÓ:
Si voleu més informació sobre la ruta podeu consultar el següent enllaç:
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/gr-92-roses-cadaques-11571245
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/cadaques-roses-2778032
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/gr-92-etapa-3-cadaques-roses-23880361

NOTES: Cal portar esmorzar, dinar, aigua i calçat de muntanya. Es pot anar amb pals de
muntanya o sense. Sortida de dia complet. Hora prevista d’arribada sobre les 20:30 h.. Cal
efectuar inscripció prèvia ja que les places són limitades. El preu de la sortida estarà en funció del
nombre final de participants i pot voltar els 13 € per persona. Apta a majors de 9 anys.
LLOCS I HORES DE SORTIDA:
- Calafell (estació): 6.45h
- Segur de Calafell (Parada bus sentit Barcelona): 6:55h.
- Cunit (Parada Bus Ajuntament): 7:00h.
- Cubelles (Rotonda sortida sentit Barcelona): 7:10h.
- Vilanova i la Geltrú (Rda. Ibèrica. Hospital St. Antoni): 7:15h.
- Vilafranca Penedès (Rotonda de la Girada a l'entrada Mercadona): 7:30h.
- Porta Barcelona. AP-7: 8:10 h.
GESTIONA LES TEVES RESERVES PER MAIL.
Ja pots reservar plaça a qualsevol de les sortides de la temporada. Totes les gestions es poden
fer per mail o whatsapp. Apunta’t, reserva i comunica qualsevol incidència per correu a
totnaturacun@gmail.com o be a mediambient@cunit.cat. També es poden fer les inscripcions,
reserves i consultes per whatsapp o telèfon al 977676318 o al 606123173, fora d’horari d’oficina,
indicant nom i cognom de cadascuna de les places a reservar, sortida de la reserva i telèfon de
contacte.
MÉS INFORMACIÓ I RESERVES:
Ajuntament de Cunit
Regidoria de Medi Ambient, Sostenibilitat i Platges
Telèfon: 977676318
totnaturacun@gmail.com
mediambient@cunit.cat

