PLANTILLA SORTIDES CESC
SECCIÓ: 100 cims
TÍTOL SORTIDA: 100 CIMS : PIC DE SALLAFORT (994 m.) i TORRE DE
MADELOC (620 m) des del Coll de Banyuls (2x1)
DATA: Dissabte 17 de març de 2018
HORA SORTIDA: 7del matí
LLOC DE SORTIDA Pl. Comtes Montseny
MITJA DE TRANSPORT: en cotxes particulars
OPCIONS (curta/llarga): única
PROPOSA LA SORTIDA: Carles Montoriol
DIFICULTAT: Es apte per tothom avesat a caminar per muntanya
RECORREGUT: 17 Km.
DESNIVELL: + - 1185 m.
TEMPS: 8h
CAL PORTAR: Equipament personal per un dia d’excursió: Esmorzar i dinar,
beguda, roba d’abric, paravent impermeable i calçat adient.
INSCRIPCIONS: Imprescindible confirmar assistència abans del dijous 15 de
març. Dimarts i dijous de 19 a 21 al Cesc, 938675213 , Carles Montoriol
938674662, o al grup de Whats App dels 100 cims
DESCRIPCIÓ:
Circular des del Coll de Banyuls (356 m.), a la Serra de l’Albera pertany als
municipis de Rabòs d’Empordà i Banyuls de la Marenda, és punt fronterer
amb França i des d’on podrem contemplar la Costa Vermella de la Catalunya
Nord. En començar a caminar trobem el refugi de Banyuls , antic bunker
transformat i cuidat pel Centre Excursionista Empordanès. Pujarem pel
corriol carener cap el Puig de les Eres(698) i fins el Pic de Sallafort (994m),
cim molt ample amb curioses estructures de roca i el refugi Tomy, molt petit i
batejat amb el nom del gos de companyia. Seguirem ,ja a la Catalunya Nord,
el Gr-10 (francès) per corriol fins Coll de Vallòria (Vallauria) (397m) i aquí
agafem el corriol de poc mes d’un km. que s’enfila fins el cim de la Torre de
Madeloc. La Torre de Madeloc, a sobre Colliure, és un mirador excepcional
de la costa de la Catalunya Nord. Tornem al Coll de la Vallòria pel mateix
camí, on agafarem la pista de 6,5 km que planejant en portarà cap al coll de
Banyuls on trobarem els cotxes.
ITINERARI:
L’aproximació la farem per l’autopista, d’on sortirem per anar a cap a
l’Espolla i al Coll de Banyuls.

ALTRES (Webs de consulta. Història. Altres):

IMATGES (adjuntar-les al correu o comentar a on es poden trobar)

