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El siguiente artículo te podría interesar:
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Península de Norfeu

UN PETIT PARADÍS SALVATGE AMB VISTES AL MAR, A L'ALT EMPORDÀ

SERGI FERNÁNDEZ TOLOSA

La torre de Norfeu data de final del segle XVI.

L'excursió d'aquesta setmana és un autèntic viatge en el temps a través d'un dels paratges més verges del litoral català: la península de
Norfeu. Per camins i corriols de ronda, pujarem fins dalt d'una torre defensiva del segle XVI, albirarem l'enorme badia de Roses i podrem
identificar espècies vegetals autòctones, pròpies de sols calcaris i entorns marítims, com la lleteresa una planta que conté una llet blanca
molt irritant, l'armèria del Rosselló que floreix entre els mesos d'abril i juny, l'ensopeguera compte no hi ensopegueu! o el sèseli de
Farreny endèmic del cap de Creus, o moltes altres espècies arbustives característiques d'aquests paisatges, com el garric, el carrascar,
els coixinets de monja que realment semblen pufs per seure-hi, el llentiscle o el galzeran.

De Montjoi a Norfeu

Abans de començar, cal saber que la petita península de Norfeu és una reserva natural integral. És a dir, té el nivell de màxima protecció
dins del parc natural del cap de Creus. És molt important no sortir mai dels itineraris senyalitzats per no malmetre l'entorn i conservar la
flora autòctona, que és molt especial i no s'ha d'arrencar en cap cas. Tampoc no s'han de collir pedres, ni roques, ni minerals, ni fòssils.
Els senyals són rodons, amb fletxetes direccionals, i estan col·locats a terra per evitar un impacte visual sobre més gran el terreny. A les
cruïlles de camins, en canvi, sí que hi trobarem pals de seguiment. La ruta comença a la badia de Montjoi, coneguda a mig planeta per
les creacions culinàries de Ferran Adrià. Primer caminem uns 15 minuts (1 km) per la pista de terra que va cap a Jóncols i Cadaqués.
Quan arribem a la punta de la Ferrera (en alguns mapes apareix com a punta Galera), deixem la pista i baixem cap al camí de ronda,
més estret i entretingut, que ens durà sempre a prop del mar i ens regalarà belles postals de fons marins d'aigües turqueses i
transparents. El corriol desemboca poc més enllà en dues platgetes conegudes com d'en Gandalla i la Pelosa (km 2,5). A partir d'aquí,
continuem sempre pel sender de la dreta el que va més a prop del mar, deixant a mà esquerra una casa solitària (Casa Rahola), i
comencem a guanyar altura pel fil del penya-segat.

De seguida topem amb el caminet que puja cap a la torre de Norfeu des del coll del Canadell. Nosaltres continuem pujant fins als 171
metres d'altura, la cota més alta de l'itinerari, on trobem les restes de la torre de Norfeu o del Rei (km 3,7), antiga construcció defensiva
que data de final del segle XVI. Al costat de la porta d'entrada, ara mig enrunada, hi ha un panell explicatiu que actualment és il·legible a
causa del vandalisme i els efectes del sol. De planta rodona, la torre mesurava 8 metres d'altura i tenia dos nivells l'inferior s'emprava
com a cisterna i el superior com a habitatge de la guarnició, i la seva funció estratègica era protegir les cales de Jóncols i la Pelosa, on hi
havia uns aqüífers importants, i evitar que es convertissin en amagatall de flotes enemigues. Des d'aquest excel·lent mirador podrem
veure, fins i tot, el cim del Canigó.

Coves i barraques

L'itinerari continua baixant per un caminet més ample i força pedregós que va en direcció a la punta de Norfeu (o cap Gros). Després del
descens, caminem pel llom de la península, on el camí esdevé una mena de balconada immensa molt panoràmica. Si el dia és clar, cap
al sud gaudirem de l'àmplia badia de Roses, a l'altre extrem de la qual és fàcil identificar les illes Medes, just davant del massís del
Montgrí. Quan el camí comença a girar cap al nord, de seguida arribem a la barraca dels Palauencs (km 5,5), que és un bon lloc per
parar a menjar l'entrepà i descansar una mica. A partir d'aquest punt comença el retorn, que fem pel vessant obac de Norfeu seguint un
corriol que avança a mitja falda de la muntanya i que ens mostra la silenciosa badia de Jóncols. Després d'un sector més aeri que
reclama atenció, arribem a la cova de les Eremites (o Ermites, segons quin mapa mirem, km 6,7). Es tracta d'una galeria de forma
el·líptica amb una gran entrada on hi ha restes d'antigues parets de quan es feia servir per tancar-hi bestiar. A mesura queentrem, el
sostre perd alçada, però la cova té una longitud d'uns 25 metres.

On ens trobem? MAPA DE LA ZONA

La ruta comença i acaba a la platja de Montjoi, on es pot arribar amb vehicle des de Roses per carretera asfaltada. També s'hi pot arribar
a peu anant pel camí de ronda des de la platja de l'Almadrava, però això implica sumar-hi 8 km extra entre anada i tornada.

A uns 8 metres de l'entrada, cap a l'esquerra, trobem una galeria secundària que ens porta de nou cap a l'exterior. A partir d'aquest punt,
el camí guanya amplada i continua sense cap dificultat fins al coll del Canadell. Des d'aquí podem seguir la pista principal fins a la platja
de Montjoi (km 11) o bé baixar de nou al camí de ronda i refer el camí de l'inici de l'excursió anant més a prop del mar.

DADES D'INTERÈS

Per menjarA banda d'El Bulli, que és a la platja de Montjoi, no hi ha cap altre restaurant durant el recorregut. A Roses, un bon lloc per
dinar després de la caminada pot ser Bitakora, situat al port esportiu. Especialitat en arrossos. Panoràmiques extraordinàries del mar i
els Pirineus. Menú diari: 14,75 euros. Menú del Capità i del Port de Roses: 25 euros. www.bitakora.com

LA RUTA

RECORREGUT: DES DE LA PLATJA DE MONTJOI ES SEGUEIX EL SENDER MÉS PROPER A LA COSTA FINS A ENTRAR A LA
ZONA DE LA RESERVA NATURAL INTEGRAL DE NORFEU, ON SEGUIM SEMPRE LES MARQUES DELS ITINERARIS
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ZONA DE LA RESERVA NATURAL INTEGRAL DE NORFEU, ON SEGUIM SEMPRE LES MARQUES DELS ITINERARIS
ESTABLERTS, QUE ENS GUIEN FINS A LA TORRE DE NORFEU, LA BARRACA DELS PALAUENCS I LA COVA DE LES EREMITES.
DISTÀNCIA: 11 KM I 600 METRES D'ASCENSIÓ ACUMULADA. DURACIÓ: ENTRE 3 I 4 HORES. DIFICULTAT: MITJANA. MATERIAL:
CAL DUR CALÇAT DE MUNTANYA, ROBA CÒMODA, UNA GORRA, AIGUA, UN ENTREPÀ I PROTECCIÓ DEL SOL. ORIENTACIÓ:
PER SEGUIR LA RUTA O IMPROVISAR NOUS ITINERARIS PER LA ZONA POT SER MOLT ÚTIL EL MAPA-GUIA DE L'EDITORIAL
ALPINA `CAP DE CREUS PARC NATURAL' (11 EUROS).

La reserva natural integral de Norfeu ofereix rutes de senderisme amb itineraris preparats.
Detalles

Fent la ruta es poden apreciar les illes Medes i, fins i tot, el cim del Canigó.

Enviado desde mi iPad


