
 
CALENDARI DE REUNIONS PER ALS  MESOS DE  JULIOL I AGOST 

 
Per a aquest mes  hem previst de fer les reunions de la Junta els següents 
dies: 
Dimecres,  11 de juliol  a ¼ de 9 de vespre 
Divendres,  27 de juliol a ¼ de 9 del vespre 
Dimecres, 8 d’agos t a ¼ de 9 del vespre 
Divendres, 24 d’agost  a ¼ de 9 del vespre 
Les reunions seran a la seu provisional del Casino Menestral Figuerenc, Carrer 
Poeta Marquina (antics jutjats) de Figueres. 
 

XXIII CONCERT DE MUNTANYA 

 
El diumenge dia 17 de juny a l’ermita de Sant Miquel de Fontfreda al terme municipal 
de Maçanet de Cabrenys, ens vàrem reunir prop de cinquanta persones per gaudir del 
XXIIII Concert de muntanya que com cada any organitzat el CEE, conjuntament amb 
Joventuts Musicals de Figueres. 
Els assistents vàrem poder contemplar la recollida i ben conservada construcció 
romànica del segle XI-XIII d’una sola nau i absis semicircular ubicada en un entorn que 
traspua harmonia i tranquil·litat. 
Tot aquest entorn era un marc ideal per escoltar la bona música del grup garrotxí 
“Orgue de gats”, format per Montse Casanova i Perepau Jiménez amb els acordions 
diatònics, i per la Laura Plasència a les percussions els qual ens varen oferir un 
magnífic  concert de músiques tradicionals. 
La trobada va acabar amb un berenar al peu de l’ermita que va arrodonir l’acte, ja que 
vam poder gaudir  d’una agradable trobada de tots els assistents així com de la bona 
temperatura que ens oferia el dia i del paisatge esplèndid de la contrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

             

 

 
 

 
 

Circular per als socis núm. 420 

ACTIVITATS PER AL MES DE JULIOL - AGOST DE 2007 

 

7-8 
Juliol 
 
 
17 
juliol 
 
19 
juliol 
 
 
21-22 
juliol 
 
 
 
28-29 
juliol 
 
4-5 
agost 
 
9 
Agost 
 
 
12 
Agost 
 

TRAVESSA ULL DE TER – CARANÇÀ - TUES  
Inscripcions abans del 2 de juliol. Places limitades 
Informació: Tel. 972 51 09 20 (David) 
 
SORTIDA DE BTT AL PLA DE L’ESTANY 
Informació:  Tel. 972 50 62 90 (Xavi) – Tel. 606 87 57 44 (Carle s) 
 
BANYADA SOCIAL A GARBET 
Berenar/sopar a la platja 
Informació: Tel.  686 77 74 25 (Carme) 
 
EXCURSIO AL CANIGÓ (Per Marialles). 
Informació: Tel. 972 51 09 20 (David)  
 
SORTIDA EN FAMÍLIA. CANIGO (per Cortalets) 
Informació: Tel.  686 77 74 25 (Carme) 
 
PIC DE COMAPEDROSA 
Informació: Tel. 696 96 94 16 (Juanjo)  
 
BAIXADA DE LA MUGA 
Informació:  Tel. 972 51 09 20 (David) 
 
BANYADA SOCIAL A GARBET 
Berenar/sopar a la platja 
Informació: Tel. 686 77 74 25 (Carme) 
 
SORTIDA D’ESCALADA 
Informació: Tel. 696 96 94 16 (Juanjo) 
 

C E N T R E 

EXCURS IONIS TA 

E M PO R D AN È S  
CASINO MENESTRAL FIGUERENC 

C/. Poeta Marquina, 5 -  17600 FIGUERES (Alt Empordà) 
(seu provisional) 

secretaria@cexcursionistaempordanes.org 
  http://www.cexcursionistaempordanes.org 

 
 



18-19 
agost  

EXCURSIÓ AL PIRINEU CENTRAL 
Informació: Tel. 696 96 94 16 (Juanjo) 
 
 

  
PER ANAR A LES EXCURSIONS PROGRAMADES CAL ESTAR FEDERAT 

 

 

RECULL D’ITINERARIS 

 

UNA TRAVESSSA AL CAP DE CREUS 
(segona part) 
 

(Aquesta és la continuació de l’itinerari 
 que es va publicar a la circular del mes de maig passat) 

 
Som a un indret on s’agrupa un interessant conjunt de construccions en pedra 
seca (clopers, barraques, recs, escales i baixants), que han estat bastits tot 
aprofitant les irregularitats del terreny i les nombroses baumes que ha creat 
l’erosió.  
Baixarem cap al fons de la vall, tot aprofitant els baixants i les escales que 
comuniquen les feixes i mentre anem admirant les diverses construccions que 
s’estenen fins a tocar el rec. 
Per continuar el nostre itinerari, però, ens caldrà trobar un corriol fressat (1,06’), 
a l’esquerra, uns metres abans d’arribar al fons de la vall,  que ens permetrà 
baixar al rec tot traçant una diagonal més civilitzada (1,09’).  
El torrent es ple de romegueres i argelagues però es pot travessar. Ara es 
tracte d’enfilar-nos per una mena d’aresta que separa dos braços del Torrentbo 
i que hem pogut veure clarament mentre baixàvem. El camí tendeix a esborrar-
se quan comencen a sovintejar les feixes, però no planteja massa problemes. 
No ens cal pujar fins la carena. Quan veiem que podrem superar el rec que 
queda a la nostre dreta sense enclotar-nos, ens decantarem en aquesta 
direcció. Trobarem un corriol més fressat que traça un arc que ens ha de portar 
fins a un edifici que havia estat una caserna militar, just a sota d’on acaba la 
pista de Punta Prima (1,19’).  
 
Des d’aquí podem anar: 
Des de l’antiga caserna, podem fer els pocs metres que ens separen de la pista 
i deixar-la per apropar-nos a l’abisme que és a tocar. Aquests penya-segats 
marins estan entre els més alts de tota la comarca. Aquest paisatge magnífic, 
no ho era tant uns anys enrera. Encara que sembli impossible per aberrant, 
això va ser l’abocador d’escombraries de Cadaqués fins els anys vuitanta. 
Des de l’edifici, podem també seguir el reguerol en el camí cap al mar i, tot 
aprofitant, una esllavissada, baixar cap a la brutal costa. Som a la zona de l’Illa 
de Mallorca, de la cova d’Es Bou Marí, de la fàl·líca penya Sa Ninola Valenta, 

dels furallons d’en Bartolo, etc. La baixada planteja alguns problemes que no la 
fan recomanable a les persones soles i/o amb vertigen. 
  
Per continuar la nostra ruta, prendrem un corriol que, des de la caserna i en 
lleugera pujada, avança cap al mar i que, en pocs segons, ens portarà a una 
placeta on mort la pista de Punta Prima.  
Tot deixant enrera les antigues fortificacions de la Punta, la pista s’allunya de la 
costa i avança per l’altiplà de Sa Planassa, atapeït de barraques i clopers. 
Abans d’arribar al rec de Sa Cebolla, trobarem, a ma dreta, una esplanada 
herbosa molt trepitjada per les vaques (1,27’).  
 
Des d’aquí podem anar: 
A la pista que va de Cadaqués a Cala Joncols que tenim a menys d’un 
quilòmetre i mig. Tot seguint el camí on som, trobarem, primer, a ma esquerra, 
el trencant que mena al Mas de la Sala després, a ma dreta, a l’altra banda del 
rec, el monumental Pi del Camp d’en Manyana i, finalment, la pista principal.  
Cadaqués és a 2,3 Km d’aquesta intersecció. Per arribar-hi ens caldria girar a 
la dreta, passar el mas d’en Baltra i el trencant de l’ermita de Sant Sebastià 
(que és a un parell de quilòmetres muntanya amunt). Per aquesta pista, 
tancada al trànsit de vehicles a motor, circula el Gr-92. 
  
En aquest explanada, comença un camí que, en paral·lel al rec de Sa Cebolla, 
avança de planer cap al mar. És una zona que havia estat molt treballada, com 
proven les feixes i les barraques, però que ara està coberta d’estepa. 
El corriol va a parar a un petit prat (1,38’). Entre aquest punt i el mar, comença 
una zona solcada per grans fractures tectòniques; algunes d’elles són realment 
espectaculars. 
Des del prat, començarem, a baixar per un aiguavessant,  que deixarem als 
pocs metres per avançar per un caire més a prop del mar i, després, per un 
altre aiguavessant que morirà al camí del Far,  a pocs metres de l’edifici (1,43’). 
 
Del Far de Calanans a l’entrada de Cadaqués. 
Els voltants del far, rocallosos i encinglerats, valen la pena. Des del far, 
agafarem el camí de ronda que ve de Cadaqués. Parlem d’una passejada d’un 
quilòmetre i mig. La primera part, la farem per un camí molt ben construït amb 
marges i ponts de pedra seca i que representa un dels moments més reeixits 
d’aquesta varietat de l’arquitectura popular.  
El camí voreja les belles cales de Sa Cebolleta i Sa Cebolla, a les que 
s’accedeix des d’aquest, i ens permet contemplar l’illot d’Es Cucurucuc. 
Després s’enfila a un collet amb monumentals fites de pedres (12’). 
Aquí s’acaba el camí i comença una pista estreta que seguirem fins al poble. A 
l’entrada de Cadaqués, trobarem diverses bifurcacions però això no ha de ser 
cap problema perquè hi ha rètols indicadors. Tot seguint el carrer Pius V, 
arribarem a la platja de Sa Conca i, poc després, a l’hotel Rocamar, on el 
nostre camí s’ajunta amb la pista de Joncols, tancada als vehicles amb motor, 
per on va el GR-92(0,30’). 


