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,.�� SECCIO DE SENDERS 
AETALAIA 

SENDER DEL MEDITERRANI GR-92 

3a Etapa: CADAQUÉS - PLA DE LA FIGURA - COLL DE NORFEU - ROSES 

HORARI PREVIST 

Sortida de la Plaça de l'Estació de Vilanova i la Geltrú. 

Àrea de l'Empordà. Esmorzar. 

Cadaquès. Inici de l'excursió. 

Pla de la Figura. Reagrupament. 

Coll de Norfeu. Reagrupament. 

Cala Calis. Reagrupament. 

Urbanització Almadrava. Reagrupament. 
Sortida cap a Roses amb autocar. 

Roses. Dinar. 
Sortida cap a Vilanova. 

Vilanova i la Geltrú. 

12 de gener de 2003 

6 h 

8.15 h 
8.45 h 

9.45 h 

10.45 h 
10.55 h 

11.35 h 
11.45 h 

12.50 h 
13 h 

14.15 h 
14,25 h 

14.45 h 
17.00 h 

20.00 h 

Notes.-

** 

** 

** 

** 

** 

Segons la descripció, en algun punt del recorregut (12,935 km) es passa molt a prop de la vora 
superior dels penya-segats la qual cosa pot dificultar el pas de les persones amb vertigen. 
Esmorzarem a l'àrea de servei de l'Empordà. Acabarem el recorregut a la urbanització Almadrava; 
els autocars ens portaran a Roses on dinarem; hi ha restaurants. 
Tingueu en compte que l'organització sempre pot modificar aquesta previsió d'horari en funció 
de com es vagi desenvolupant l'etapa (Condicions meteorològiques, retards o avançaments impre
vistos, etc). 
Si us plau, sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i vigileu que hi sigui tothom. 
Atenció: A partir d'ara, la Secció de Senders disposa d'un telèfon mòbil (680102567). Per a qual
sevol comunicació amb la Secció el dissabte abans de l'excursió o el mateix diumenge utilitzeu 
només aquest telèfon. (Els dissabtes de 14h a 16h i el diumenge a partir de mitja hora abans de 
l'hora prevista per a la sortida). 

A.E. Talaia SSD20030112_184



SECCIÓ DE SENDERS 
AETALAIA 

SENDER DEL MEDITERRANI GR-92 

3a Etapa: CADAQUÉS - PLA DE LA FIGURA - COLL DE NORFEU - ROSES 

12 de gener de 2003 

DESCRIPCIÓ DE L'ETAPA 

Aquesta és una etapa podríem dir "simètrica" de l'anterior, ja que comença per un tram interior i con
tinua després del Coll de Norfeu sempre en primera línia de costa. L'interès de l'itinerari es manté 
sempre en un màxim, gaudint d'una gran varietat de detalls de paisatge en tot moment, tant en el tram 
interior amb les seves incomparables vistes llunyanes sobre el mar, com el tram costaner, que constitu
eix una descoberta continua de cales, penya-segats i altres indrets reservats a aquells que emprenguin 
aquesta "aventura amable". 
Cal notar que l'etapa és més dura que l'anterior, ja que el quilometratge i el temps són superiors, però 
sobretot, és de destacar que el desnivell acumulat és molt superior, tant en pujada com en baixada, de
gut als importants desnivells que cal fer i desfer entre els molts penya-segats i cales que es passen. 

Horari 
Parcial 

0:00 

Horari 
Total 

0:00 

Distància (km) 

00,000 

CADAQUÉS (10 m).- Desembocadura al mar de la riera de Romanyac o de Cadaqués. Se segueix vo
rejant la costa en direcció sud tot passant pel davant del casino. 

0:01 0:01 00,100 

PLATJA PORT D'ALGUER.- Es continua ran de mar (Riba Pitxot). Es contempla la vista sobre el 
conjunt de Cadaqués, de fama internacional. 

0:08 0:09 00,665 

PLATJA LLANÉ.- Es deixa a l'esquerra. Un cop passada aquesta platja es pren direcció cap a 
l'interior tot deixant la primera línia de costa que ja no es retrobarà fins a la cala JÒncols. 

0:04 0:13 01,005 

Bifurcació prop l'hotel Rocamar. Es deixa a l'esquerra el camí a la cala Nans i el seu far. Es continua 
pujant per la pista principal, que és la que es seguirà majoritàriament fins al pla de la Figura. 
S'utilitzaran, però, diverses estratègiques dreceres que l'escurcen i que són restes de l'antic camí. Pas
sats uns 50 m es troba la primera de les dreceres, a l'esquerra, força costeruda. 

0:03 0:16 01,175 

Encreuament. - Es creua la pista principal i es segueix per la mateixa drecera. 



0:02 0:18 01,290 

Entroncament.- Se surt a la pista principal, que cal seguir a la dreta. Majestuosa vista sobre Cadaqués. 

0:02 0:20 01,610 

Trencall. - Es deixa la pista i es pren una altra drecera a l'esquerra. 

0:03 0:23 01,610 

Entroncament.- Es torna a trobar la pista per la que se segueix pujant. 

0:03 0:26 01,815 

Trencall. - Es pren una nova drecera a l'esquerra que puja fort, entre marges de pedra força separats. 

0:03 0:29 02,035 

Encreuament. - Es creua la pista principal. Convé girar-se de I n tant en tant per veure la vista sobre Ca
daqués i sobre Caials i el cap de Creus. 

0:02 0:31 02,125 

Entroncament. - Es surt a la pista principal que ja no s'abandonarà més. 

0:02 0:33 02,300 

Bifurcació.- Es segueix per la pista de l'esquerra. Per la dreta s'aniria a l'ermita de Sant Sebastià. Avi
at es deixa el Mas d'en Baltre a la dreta. 

0:03 0:36 02,545 

Bifurcació. Se segueix per la dreta. 

0:10 0:46 03,315 

Bifurcació. Es deixa una pista a la dreta. 

0:10 0:56 04,025 

Casa a l'esquerra. Ja es veu la badia de Roses en la llunyania. Atractives vistes llunyanes sobre el mar. 

0:03 0:59 04,270 

Bifurcació. Seguir per la dreta. 

0:03 1:02 04,485 

PLA DE LA FIGURA (230 m).- Situat en un estratègic callet. ATENCIÓ! Hi ha una bifurcació; el GR 
continua per la pista de l'esquerra tot vorejant una porta; per la pista de la dreta també es pot anar a la 
cala Jòncols, si bé el recorregut és sensiblement més llarg. És possible que per la pista més curta de 
l'esquerra no hi hagi n1arques de GR, però el camí a seguir és força evident ja que la Cala Jòncols, per 
on s'ha de passar, ja es veu. Aquest itinerari és el que es descriu a continuació. 

0:13 1: 15 05,625 

Petites construccions. - Als dos costats de la pista, es continua baixant. 



0:07 1:22 06,235 

RIERA DE JÒNCOLS. - Després de travessar una porta es creua la riera i se segueix a l'esquerra la 
pista principal que ve del Pla de la Figura i de Roses. 

0:06 1: 28 06,650 

CALA JÒNCOLS. - Evocador indret de la Costa Brava, tancada al sud pel Puig de Canadell i el Cap de 
Norfeu. Hi ha una barraca de pescadors i a l'estiu, servei de bar. Se surt de la cala per unes escales, a 
l'esquerra de les quals hi ha una font situada al final del tot de la platja; és curiós observar la curtíssima 
distància que hi ha des de la font al mar. 

0:02 1: 30 06,750 

Bifurcació. - Es deixa un corriol a l'esquerra. Continua la pujada. 

0:04 1:34 06,935 

ColIet.- Convé donar l'últim cop d'ull a la cala Jòncols ja que es canvia d'horitzons i s'entra en el ves
sant de la cala Murtra. Se segueix a la dreta tot revoltant els torrents que hi baixen. 

0:04 1: 38 07,205 

Torrent.- Punt baix del camí, que torna a pujar. 

0:05 1: 43 07,555 

COLL DE NORFEU (65 m). - Apareixen nous horitzons. Bifurcació de pistes i camins. El GR 92 fa 
una petita i imprescindible marrada, i al principi de la pista que s'endinsa cap al cap de Norfeu pren a 
la dreta un corriol en pujada, sud. 

0:10 1 :53 07,915 

Trencalls.- Es deixen dos corriols a l'esquerra que s'internen en direcció al cap de Norfeu; tot seguit es 
creua la carena principal del massís. Al davant es presenta una esplèndida vista, cal baixar en direcció 
al mar (sud-oest). Sembla que el camí hagi d'anar a caure al mar, de tant corbat que és el terreny. 

0:06 1:59 08,360 

Penya-segats. - Després de la forta baixada es passa per sobre d'uns penya-segats força verticals. Des 
d'aquí fins a Roses el GR 92 anirà sempre en primera línia de costa tot donant el contrapunt al tram fet 
fins aquest indret que ha estat més aviat interior. Sempre que sigui possible es seguirà el Camí de Ron
da, com en aquest tram, excepte si això no és factible. 

0:09 2:08 08,720 

CALA PELOSA. - Hi ha un bar i una garita de guàrdia del temps de la guerra civil del 1936, utilitzada 
per l'exèrcit republicà, ja que la Cala Pelosa va ser en aquest temps, camp de presoners nacionals. 

0:10 2:18 09,240 

CALA CALITJAR. - Es travessa i se surt a l'altre costat a tocar d'una casa. A partir d'aquí, el camí pu
ja i baixa tot resseguint els accidents de la costa. 

0:10 2:28 09,950 

PUNTA DE LA FERRERA.- Passats uns pocs metres es pren un trencall a la dreta que puja fort en di
recció al punxegut Puig de la Morisca, nord (interior). 



0:03 2:31 10,095 

Entroncament.- S'enllaça anlb la pista Roses-JÒncols. Cal anar a l'esquerra. Atenció si es va en sentit 
contrari. 

0:09 2: 40 10,915 

Bifurcació.- Es deixar la pista principal i es pren el trencall que porta a la propera cala Mont jai, que cal 
creuar i sortir per l'altre extrem per mitjà del Camí de Ronda. 

0:06 2: 46 11,390 

CALA CALÍS. - En sortir de la cala el GR torna a seguir vora el mar per una agradable zona de bosc, 
després de nl01t tram sense arbres. 

0:10 2:56 11,965 

Trencal1.- Es deixa un camí que baixa cap al mar i se segueix per la dreta. Poc després se'n deixa un 
altre també a l'esquerra que va a la bonica punta del Bergantí. Es canvia la direcció que es portava per 
la sud tot pujant de valent fins a atènyer una important alçada sobre el mar. 

0:04 3:00 12,215 

Bifurcació. - Es va a l'esquerra tot baixant fort. Poc després es deixa un corriol a la dreta. 

0:02 3:02 12,395 

Trencall. - Es va a l'esquerra tot baixant fort en direcció a la cala Rustella. El camí travessa el seu tor
rent i passa a pocs nletres de la cala. Després el camí torna a pujar. El bosc arriba fins al propi penya
segat i el camí també hi va a ran. Cal anar amb una mica d'atenció. Les persones amb vertigen poden 
tenir alguna dificultat ja que els penya-segats són realment impressionants. 

0:09 3: 11 13,055 

CAP BLANC.- El camí s'encara cap al sud-oest i continua pujant. Canvi de paisatge. En direcció sud 
es veu el Montgrí, per on passa el GR 92, i les illes Medes. Més endavant s'inicia la baixada cap a la 
Cala Murtra. 

0:05 3: 16 13,385 

CALA MURTRA. - Cal no confondre-la amb la cala propera al punt quilomètric 7,205. La sortida de la 
cala és en forta pujada tot deixant un camí a la dreta, que és el d'accés normal a la cala. Novament es 
guanya gran alçada sobre el mar. 

0:09 3:25 13,695 

Baixada.- Es deixa un corriol a la dreta i s'inicia una nova baixada amb la Punta Falconera al davant, 
que pot servir de punt de referència en aquest tram, en que hi ha diversos trencalls que poden portar a 
confusió. 

0:03 3:28 13,870 

Torrent. Es deixa un corriol a l'esquerra que baixa i després dos més a la dreta. Nova pujada. 

0:04 3: 32 14,045 

Torrent amb restes d'installacions militars. Es deixa un camí a l'esquerra que baixa cap al mar. 



0:03 3:35 14,320 

CAP FALCÓ. - Hi ha antigues edificacions militars. Després de les primeres parets hi ha una cruïlla on 
cal anar per la pista de l'esquerra tot deixant a la dreta un bon mirador. Hi ha una edificació que pot 
servir d'aixopluc. Just després d'aquesta edificació cal deixar la pista i prendre el camí en direcció a la 
punta Faleonera, sud. 

0:04 3:39 14,570 

PUNTA FALCONERA (40 m).- La costa pren direcció oest tot marcant el començament del golf de 
Roses. Aquesta direcció oest és la que portarà a Roses ja sense canvis notables d'orientació. Enrere 
queden tots els entrants i sortints de la costa que s 'han anat resseguint. 
Una mica per sota de les restes metàlliques es pren de nou el Camí de Ronda en l'esmentada direcció 
oest. 

0:05 3:44 14,870 

Bifurcació.- Per la dreta hi ha un camí esglaonat que porta a uns búnkers que s'han deixat més amunt. 
Es continua pel Camí de Ronda. 

0:10 3:54 15,470 

URBANITZACIÓ ALMADRAVA.- Es desemboca en una corba del primer carrer d'aquesta urbanit
zació. A partir d'aquí, l'itinerari té un caire més humanitzat tot mantenint però sempre el seu encant. 
Se segueix per l'esquerra. En la primera bifurcació de carrers cal seguir per l'esquerra i en la següent 
per la dreta, que és l'avg. Díaz Pacheco. 

0:05 3:59 15,830 

Trencall. - Es baixa a l'esquerra per unes escales que porten a la magnífica platja de l'Almadrava o de 
Canyelles Grosses, que és la primera platja de sorra fina després de moltes platges majoritàriament pe
dregoses. Es travessa la platja i se'n surt per l'altre costat, per unes escales empedrades que enceten un 
tram ben arranjat del CaIní de Ronda. 

0:10 4:09 16,480 

PUNTA DE L'ULLASTRELL.- Està formada per un grup d'esculls. 

0:07 4:16 17,080 

PUNTA DE L'OMELLA.- És un altre grup d'esculls, amb una petita platja. Es continua pel camí de 
ronda. 

0:05 4:21 17,440 

CALA CANYELLES PETITES.- Cal anar fins al final de la platja i, després de passar per sobre 
d'unes roques, es recupera el Camí de Ronda que té alguns trams en estat una mica precari. 

0:10 4:31 18,100 

Cruïlla. - Es deixa un rastre de camí a la dreta entre les parcelles de l'urbanització i unes escales a 
l'esquerra que baixen al mar. Cal seguir endavant, però caldrà passar un pas dificultós. Si algú no ho 
vol fer ha d'anar a la dreta i seguir un tros per la carretera. 

0:04 4:35 18,310 

Pas un xic dificultós, sobre roques; cal baixar uns metres i retrobar el Camí de Ronda a la dreta. 



0:03 4:38 18,540 

Escales a dreta i esquerra. Se segueix per les de l'esquerra tot baixant uns metres i després d'un curt 
tram es prenen unes amples escales de marbre rosa a la dreta. Al capdamunt de les escales es continua 
a l'esquerra per dins d'un conjunt d'apartaments. Passats uns 100 m es baixen unes escales a la dreta 
tot reprenent el Camí de Ronda. 

0:07 4:45 19,020 

FAR DE ROSES.- A l'esquerra, i castell de la Trinitat damunt a la dreta. Unió amb la carretera que 
cal seguir cap a l'esquerra. És la carretera del Far. 

0:06 4:51 19,605 

PLATJA DELS PALANGRERS. - Es pot passar per la platja o continuar per la carretera. 

0:05 4:56 20,065 

Port de Pescadors.- Queda a l'esquerra. 

0:08 5:04 20,705 

PLATJA DE ROSES.- Començament de la platja de la badia de Roses i començament de la carretera 
de JÒncols. Continuar per l'avinguda de Rhode ran de mar. Es creua la riera de Ginjolers. 

0:10 5:14 21,375 

ROSES (10 n1). Plaça de Catalunya. 
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ROSES 

La badia de Roses ha estat al llarg de la història la porta d'entrada de nombrosos pobles i civilitzacions 
que ens han deixat testimonis de la seva existència. Així ho demostren els 3. 000 anys d'història que 
s 'hi troben en forma de vestigis del passat. 

Les meravelloses condicions naturals, geogràfiques i climatològiques de Roses i de la badia que porta el 
seu nom han afavorit els assentaments humans des de la prehistòria fins a l'època actual, passant per la 
colonització grega, els assentaments romans i la població medieval, que han deixat al seu pas una ri
quesa arqueològica extraordinària. 

La Ciutadella 

La passejada pel recinte de la Ciutadella és im
prescindible per als qui visiten Roses. Declarada 
conjunt historico-artístic l'any 1961, la Ciutadella 
aplega vestigis de diferents èpoques i ocupacions. 
La fortificació militar, amb la monumental Porta 
de Mar, és un recinte de 131.480 m2 d'estil renai
xentista que va ser construït el 1543. El seu interi
or és un important jaciment arqueològic on es tro
ben les restes de la ciutat grega de Rhode, fundada 
l'any 776 aC pels rodis; el barri hellenístic, que va 
viure durant els segles IV i III aC els moments de 
màxima prosperitat de la ciutat; la villa romana, 
datada entre els segles 11 aC i VI dC; el monestir romànico-llombard de Santa Maria, del segle XI, i les 
troballes del segle XIX. 

Castell de Bufalaranya 

Construït cap al segle X, el castell de Bufalaranya té com a característica singular el dibuix que formen 
les seves lloses, disposades en forma d'espiga (opus spicatum). Es troba damunt d'un turó, prop de la 
carretera que va de Roses a Cadaqués. 

Castell de la Trinitat 

El castell de la Trinitat corona la punta de la Poncella per damunt del far de Roses. Aquesta construc
ció militar, que data de l'any 1544 (s. XVI), va ser edificada sota el regnat de l'emperador Carles I. Té 
forma d'estel de cinc puntes, amb arestes angulars pronunciades per defensar-se dels projectils ene
mics. Les seves dimensions són força considerables i els seus murs fan més dos metres de gruix. Tenia 
tres terrasses per a bateries de canons, obusos o morters, a diferents altures, per defensar el port i la 
costa. La seva guarnició era de dos-cents homes com a màxim. 

Tot el conjunt, encara que molt enderrocat, és un extraordinari exemple d'una fortalesa d'artilleria de 
costa. 

Casa Mallol 

Aquest edifici modernista, situat a la plaça Catalu
nya, data del 1906 i va ser projectat per l'arquitecte 
Joan Marès. A la façana destaca una tribuna i di
verses obertures amb columnetes i decoracions flo
rals en relleu. A l'interior s' han conservat els sos
tres ornamentals, elements de forja i alguns vitralls, 
recentment restaurats. Actualment acull la casa de 
la vila. 



1 Església parroquial de Santa Maria 

De l'antic temple, que va ser consagrat l'any 1796, 
se'n conserven l'absis, el creuer i la cúpula. La 
resta de la nau, les capelles laterals i la façana són 
neoclàssiques, de l'any 1853, obra de l'arquitecte 
Martí Sureda i Deulovol. 

Castrum visigòtic 

Situat a la urbanització Puig-Rom, va ser construït 
amb finalitats defensives en el decurs del segle VII, però malgrat la solidesa de la fortificació, avui no
més en queden les restes. És de planta ovalada, amb dos llenços pràcticament parallels. La porta d'ac
cés al recinte era a migdia, la qual estava flanquejada per dues torres quadrades. Els murs, fets de pe
dra de granet, es construïren amb la tècnica de la doble paret. Tingué una finalitat purament estratègi
ca, de defensa. 

A l'interior, s 'hi han trobat nombroses restes de ceràmica, peces de bronze i objectes de ferro, sobretot 
eines agrícoles. 

BIBLIOGRAFIA 

Conjunt Megalític 

Habitada des de temps remots, Roses té un dels itineraris megalítics 
més complets i impressionants de la Costa Brava. Tres grans dòl
mens són el record dels primers pobladors: la Creu d'en Cobertella 
(3000-2700 aC), el Llit de la Generala (3200 aC) i el Cap de l'Ho
me. El dolmen de la Creu d'en Cobertella, que és el més gran de 
Catalunya, data del neolític i va ser declarat monument historico
artístic al març de 1964. Disposa d'una gran galeria, coberta per 
una llosa de quatre tones, que fa 5,20 metres de longitud, 2,45 
d'amplada i 2,14 d'alçada. En el recorregut pels orígens del muni
cipi també s 'hi troben els dos menhirs de la Casa Cremada, que da
ten del quart o del tercer millenni aC: la cista de la Casa Cremada, 
que havia tingut un ús funerari, com els dòlmens, i la cova-dolmen 
del Rec de la Cuana, datada el 2500 aC. 
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