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SÍMBOLS
Durada aproximada del recorregut.

Elements de més interès que trobarem durant el recorregut.

Aquest dia l’organització obsequia el dinar.

Punt de trobada.

NOTES
• Caminarem i seguirem sempre el corriol marcat, mai farem dreceres. D’això depèn, també,
el manteniment del camí.

• Mai, i sota cap concepte, es pot passar davant del responsable de l’excursió.
• Cal portar el vestit i el calçat apropiat per caminar.
• El menjar i la beguda, excepte els dies que el posa l’organització, cal que us ho porteu.
• La participació és de franc i no cal cap tipus d’inscripció. Únicament ésser al lloc de sortida i
tenir ganes de passar-s’ho bé tot passejant per la natura, la història i el paisatge.

• L’organització no accepta cap tipus de responsabilitat.
• La passejada s’acaba quan arriba l’últim participant, mai abans.
• Mireu de parlar en veu normal, no cal cridar. Quan es dóna alguna explicació cal respectar
al que enraona. Si no us interessa, sols heu de retirar-vos un tros enllà.

Per a més informació:
AMICS DE L’ALBERA I CAP DE CREUS
Apartat de correus, 135 - 17480 ROSES

Telèfons: 972 50 50 98 (vespres); 972 38 06 76 i 972 25 42 64
aapnacc@gmail.com

EL TURISTA SEMPRE ES QUEIXA, L’EXCURSIONISTA ÉS AGRAÏT

EN AQUEST PAÍS
En aquest país per cada llibreria hi ha, si fa o no fa, uns 50 bars.
PORTBOU. A l’última legislatura municipal, es va rebutjar una subvenció de 600.000 euros per a la creació d’un Centre
d’estudis dedicat al filòsofWalter Benjamin.
CABANES.Al bell mig del poble, hi ha una torre del segle XII que fa més de 20 anys que és un abocador d’escombraries.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES. A l’última legislatura municipal, l’alcalde trenca un conveni signat per la Diputació, la Propietat i
l’Ajuntament, condemnant a la ruïna i a l’abandó l’església del convent de Sant Agustí del s XVII, que està al bell mig del
poble amb uns soterranis sorprenents.
EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ. Ha tardat més de 7 anys a declarar BCIL –Bé cultural d’interès local– el
25% de les barraques de la Garriga.
PEDRET I MARZÀ. L’Ajuntament, fent un esforç econòmic, arranja i millora l’església de Sant Esteve de Pedret.A l’estiu de
2013 es proposa a l’Ajuntament de fer-hi un concert per donar un mínim ús a l’edifici, ús que ara per ara no té. El concert
valia 400-500 €, però la regidora de Cultura s’inventa un altre pressupost elevant-lo a 1.000 € i, amb l’excusa del preu
excessiu, el concert no es realitza. La regidora de Cultura de l’any 2013 i l’alcaldessa actual són la mateixa persona.
COLERA. A l’Albera, el circuit més interessant des d’un punt de vista excursionista és el que es pot fer sortint de Molinars
passant per la coma de l’Infern i arribar al coll de lesArtigues. Es va obrir farà 10 anys i encara esperem que alguna institució
– Paratge de l’Albera, Consell Comarcal, Diputació...– es digni fer-hi el manteniment.
En aquest país, per cada 50 bars hi ha, si fa o no fa, 1 llibreria.

Molí prehistòric del Puig Rodó (Roses)
Dibuix realitzat per Llorenç Pascua a l’agost de 2015

LAROQUE

RANDO

Per conèixer l’Albera
cada mes, la setmana tercera

faràs una drecera

22 temporada 2015-2016

Per conèixer l’Albera
cada mes, la setmana tercera

faràs una drecera

22 temporada 2015-2016



de setembre, 2015

REQUESENS, COLL DEL FAIG, COLL DE L’ESTACA
20

Tot el dia: 6 h

1 carena, 1 mas, 1 refugi i 1 castell

9 h matí, a la sarradora de les pipes, a 6 km de Cantallops per la
carretera de Requesens

de novembre, 2015

DIADA DE TREBALL ALS VOLTANTS DEL REFUGI BASSEGODA
15

Tot el dia. Desenrunar. Porteu eines per desenrunar i guants

Ofert per l’organització 4 cistes, 4 balmes, 2 barraques, 2 dòlmens i 1 menhir

9 h matí, a l’entrada d’Albanyà. És recomanable un cotxe 4x4

de desembre, 2015

VOLTANTS DE LA ROCA, ROC DEL GRÈVOL
20

Tot el dia: 6 hores

2 fonts, 1 església i 1 dolmen

9 h matí, davant de l’Ajuntament

d’octubre, 2015

SANT JOAN D’ALBERA, PUIG DE SANT CRISTAU
18

Tot el dia: 6 h

1 pic, 1 veïnat, 1 església, 1 dolmen...

9 h matí, a l’aparcament de darrere l’església

La programació del XIX Maig Megalític s’enviarà en el seu moment.

de gener, 2016

COLL DE BANYULS, PIC JORDÀ, SANT QUIRZE DE COLERA
17

Tot el dia: 6 hores

5 fonts, 1 monestir, 1 església, 2 pics i 1 barraca

9 h matí, al coll de Banyuls, a 10 km d’Espolla

de març, 2016

DE ROSES A CADAQUÉS
20

Tot el dia: 6 hores

9 h matí, davant de la Ciutadella de Roses. Tornada amb cotxe de línia

d’abril, 2016

VALMY, LA MASSANA
17

Tot el dia: 6 hores

1 pou de neu, 2 dòlmens, 1 torre i 1 refugi

9 h matí, al castell de Valmy

de febrer, 2016

MORELLÀS, RIU NOGUÉS
21

Tot el dia: 6 hores

1 església, 1 veïnat, 1 riberal, 1 dolmen i 1 torre

9 h matí, a l’aparcament que hi ha passat el poble


