
Vols venir a caminar? 

Hora sortida: 
8 h: Parròquia Poblenou 

3/4 de 9 h: Piscina municipal de SALT 

 2/4 de 10 h: MARKET passat rotonda Roses-
Cadaqués. (immediatament després de girar la 
rotonda direcció Cadaqués) 

Centre Excursionista  
Anem a Caminar 
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Pàgina web: https://centreexcursionistaanemacaminar.wordpress.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/anemacaminar/  

Fotos sortides:   

 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BySkOo9uKKz_b28zcUJnd1REcUU 

Paratge de la Tudela  
Far Cap de Creus 

“El centre excursionista Anem a Caminar” no és 

responsabilitza dels possible accidents que poguessin passar en el 

desenvolupament de les activitats organitzades per la nostra entitat, 

essent la responsabilitat individual de cada soci. Per tant el Centre 

Excursionista Anem a Caminar aconsella a tots aquells socis que 

vulguin desenvolupar activitats d’excursionisme i alta muntanya, 

obtinguin la llicencia federativa a la Federació d’Entitats Excursio-

nistes de Catalunya (FEEC), per tal de tenir una assegurança en cas 

d’accident i gaudir dels seus avantatges. 

Cal portar esmorzar i dinar, i anar 

ben calçat (preferiblement botes de 

muntanya) 

Dilluns,  

25 març‘19 

Programa de sortides 
  
28 de gener: Trescant per Foixà(Joan 

i Montse) 

  

25 de febrer: Fontcoberta (Montse-

Joan) 

 
25 de març: Cap de Creus-Parc de 

Tudela (Ramon Masachs) 

 

 

27 de maig: Volcà d’Aiguanegra 

(Ramon Masachs) 

 

23 de setembre: Pruit - Serra de Ma-

teus (Ramon Masachs i Montse) 

 

28 d’octubre: Arbúcies - Joanet- Suro 

de can Formiga (Ramon Masachs) 

 

25 de novembre: Racons de Tavertet 

(Joan i Montse) 

Desnivell: 400 m. aprox.    Distància: 10 km aprox. 

Dificultat: cap     Durada: 4 h. 

Atenció: Per assistir a les excursions, es necessita assegurança es-

portiva que cobreixi sortides de muntanya. Si no en teniu, caldrà que 
aboneu 6 € per sortida per fer la llicència temporal. 

Recorregut: Deixarem els cotxes a l’aparcament de la Guillola. Ens dirigim cap al coll de Ses Portes.(30 

minuts). I seguirem direcció al Far de Cap de Creus. Després de passar la riera del Mal Pas ens desviarem i baixarem 

fins a trobar el camí antic de Cadaqués al Far. El seguirem i ens portarà a la punta del cap de Creus. (1h.) 

Després de gaudir del paisatge i la natura, ens dirigirem cap al paratge de Tudela passant per la cala Culip.(1 h) Visita-

rem el paratge i dinarem. Per tornar ens caldrà fer una horeta de camí per arribar als cotxes  

Paratge de la Tudela: ens permetrà descobrir un dels racons més es-
pectaculars del Parc Natural del Cap de Creus. Tudela és un espai 
d’un importantíssim interès geològic, roques erosionades durant mili-
ons d’anys per l’aigua i la tramuntana: un camell, una àliga, un conill, 
un elefant,... tantes formes com cadascú sigui capaç d’imaginar!  
Tudela és un espai natural recuperat: diversos panells ens mostren 
fotografies del gran complex turístic que s’hi va construir als anys 60 i 
que actualment ha estat completament desmantellat. 
Veient el que veiem podem entendre l’obra artística de Dalí. 


