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 0.00 hores  Sortim de l’aparcament del far del Cap de Creus (75m). 
 Tot i que inicialment s’havia plantejat una ruta circular començant en el punt on es troben el GR-11 i la carretera del Cap de Creus, s’ha 

descartat aquesta opció per indicacions del centre d’informació del Cap de Creus que ha recomanat no deixar gaires cotxes en aquest punt. 
 Comencem a caminar desfent la carretera asfaltada que hem fet servir per arribar al Cap de Creus. 
   A la dreta veiem ja el golf i la cala de Culip. 0.15 hores Deixem carretera asfalta per baixar a la cala de Culip (67m). 
 Petita parada de 10 minuts per reagrupar el ramat.  Seguim per un camí amb alguna fita ocasional sense indicadors. 
0.40 hores Cala de Culip (5m).  Primera cala que té una edificació arran de sorra. 
 Seguim per un camí que surt del costat dret de la barraca, que s’enfila una mica, per després torna a baixar a una segona cala que té una mica 

de port de formigó. Anem fins a final de port i reculem.  Recuperem alçada fins a arribar a una pista asfaltada que ens portarà al 
Pla de Tudela on hi ha el nucli de les instal·lacions del club Mediterranée. 

1.05 hores Pla de Tudela (4m).  Parada de 20 minuts per esmorzar. 
 Tot resseguint el carrer principal de l’antic club, anem en direcció nord-oest, fins que s’acaba el poblet. 
 Aquí començaran unes marques grogues que primer ens portaran a la cala d’Agulles. 
1.30 hores Cala d’Agulles (5m).  Aquí hem de fer una petita grimpada, una mica perdedora que ens farà 

superar un petit repetjó i continuar en direcció oest.  En aquest punt el camí es separa una mica de la línia de la costa.  Continuem en la mateixa línia fins a trobar una pista que una altra 
vegada en tornarà a acostar a primera línia de mar, tenim a davant la propera parada de la caminada. 

2.20 hores Cala del Portaló (3m).  Assolim la sorra de la cala després de baixar una petita tartera. 
Continuem seguint marques grogues.  Tornem a guanyar alçada tot anant en direcció nord-oest, separant-nos 
un xic de la costa.  El camí transita en mig d’arbustos i acabarà en un petit rec que dóna a 
cala Galladera.  Ara haurem de fer tota la volta a la cala, en alguns punts baixant arran 
de mar i d’altres fent petites grimpades. És en aquest punt on hem d’anar més en compte. 



 Arribem a la cala que no té sorra i seguirem un xic més en direcció nord-est on hi trobarem una pineda amb una taula i una cabana de 
pescadors. 3.10 hores Cabana de pescadors de cala Galladera (10m). 

 Parada de 10 minuts per fer un petit refrigeri i gaudir de la vista.  Des de la mateixa pineda agafarem un corriol en direcció oest que 
primer té marques blaves i ben aviat es convertiran en marques fluorescents que anirà guanyant alçada. 

 Al cap d’uns 15 minuts el camí comença a tombar sud i planejarà fins a trobar el GR-11 que ve de Port de la Selva. 
4.35 hores Cruïlla GR-11 (125m).  Seguim el GR cap a l’esquerre que ens portarà a la carretera del Cap de 

Creus, tot passant pel Mas dels Rabassers de Dalt primer i més tard pel Mas dels Rabassers de Baix. 
5.00 hores Cruïlla GR-11 - carretera Cap de Creus (92m).  Punt i final de la nostra caminada, ja que si volguéssim continuar fins 

als cotxes ho hauríem de fer seguint la carretera asfaltada fins al far del Cap de Creus (2.8 Km). 
  

 


