Nom de la Ruta:
Comarca:

Cales del Cap de Creus
Alt Empordà

Durada:

04:30 hores

Desnivell acum.:

560 m.

Quilometres:

11’800 Km

Altura mínima:

0 m.

Altura màxima:

126 m.

Avui visitarem algunes cales properes al Cap de Creus.
Sortida/arribada: Carretera de Cadaquès a Cap de Creus, a 1500 metres abans de la cruïlla del club
mediterranee, lloc de trobada amb el GR-11 que ve del Port de la Selva..

Itinerari: Carretera Cadaqués a Cap de Creus (0:00) – Inici rec de Culip (0:15) – Cala Culip (0:50) – Pla de
Tudela (club Mediterranée) (1:15) – Cala d’Agulles (1:30) – Cala de Portaló (2:00) – Cala Galladera (3:00) –
GR.11 (4:00) – Carretera Cadaqués- Cap de Creus (4:30).

Descripció: Aparcament (94 m), seguim per la carretera que porta a Cap de Creus, al cap de 950 metres

deixem a l’esquerra el desviament al Club Mediterranée, i al cap de uns 500 metres, desprès de passar un pont,
girem a l’esquerra (71 m) per enfilar el rec de Cala Culip, el corriol ens porta a la mateixa cala (0 m), on trobem
les primeres instal·lacions del antic Club Mediterranée, avui a punt de ser enderrocat, donem una volta per la
zona, i tot seguit agafem la pista asfaltada que enllaça amb el Pla de Tudela (3 m), on hi ha el gruix de les
instal·lacions del club, també en tràmits de enderroc, podem visitar el poblat, a la part nord-oest de les
instal·lacions, un camí baixa a la cala d’Agulles (0 m), una vegada en la cala, enfilem cap amunt en direcció
Oest, per guanyar la carena (53 m), seguim la mateixa direcció fins a trobar la pista (40 m) que ve de la
carretera, situada a la nostre esquerra, nosaltres seguim la pista per la dreta, travessem un rec, la pista segueix
fins damunt la cala, baixem per una tartera que ens porta a la mateixa cala (0 m).
Travessem tota la cala per anar a buscar a l’altre costat un corriol no gaire fressar que fa guanyar altura, a dalt ja
se intueix un camí (57 m) marcat amb fites que en direcció Nord, en portarà a un rec que en baixarà al inici de
la cala Galladera (3 m), seguim per la costa fins a trobar el fons de la cala, per anar al altre costat on abans hem
vist una cabana de pescadors (3 m). De la mateixa cabana surt un corriol marcat de color rosa que s’enfila
decididament enmig de les roques, el camí segueix fins a trobar el GR-11 que ve del Port de la Selva (127 m),
nosaltres seguim en direcció Sud-oest fins a la carretera de Cadaquès a Cap de Creus, inici de la sortida i final
del recorregut (94 m).

GPS: Trak real.
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