
El búnquer de punta

Salut geocatxers! Tornem a ser aquí! 

 

Aquest cop però, veureu que el post és una mica diferent. Avui no us proposem una ruta o itinerari concret, sinó que simplement 

indiquem el punt on es troba amagat el tresor que, com ja veureu, a més de ser un emplaçament interessant des del punt de vis

paisatgístic, també ho és en el vessant històric.

 

Hem d’anar fins L’Escala, a l’Alt Empordà. 

pertany al Baix Empordà), hi ha el turó de Montgó, que s’endinsa al mar conformant l’anomenada punta Montgó, la qual tanca 

pel nord la cala del mateix nom, fent que aquesta platja sigui ideal els dies 

d’aquest vent. Es tracta del punt més meridional del golf de Roses.

Al cim de punta Montgó s’erigeix una antiga torre de guaita, que es va bastir a finals del segle XVI per a defensar els pesca

de la zona dels atacs dels pirates. Tot i que la porta d’accés a l’interior de la torre es troba tancada, no deixeu de pujar fins al 

capdamunt de l’escala exterior, ja que la construcció constitueix una magnífica talaia des d’on es gaudeix d’una bona panoràm

del massís del Montgrí i del golf de Roses.

Però encara hi ha més… Prop de la torre trobarem unes escales estretes que davallen pel penya

l’accés a un búnquer de la guerra civil. La porta està rebentada i s’hi pot entrar sense cap problema. Cal dir que es troba e

estat força lamentable, amb les parets plenes de pintades i els passadissos i cambres a vessar de deixalles. Recomanem portar

llanterna, ja que a les sales que queden més a l’interior no hi entra llum natural i estan completament a les fosques. Tot i 

deixadesa del lloc, val la pena entrar al menys fins la sala principal del nivell superior, i posar

d’aquells homes que un dia van ser allà, davant de l’obertura horitzontal estreta que mira a mar, preparats amb les 

metralladores per a exercir la defensa antiaèria.

El tresor es troba just darrere la porta d’accés al búnquer, sota una gran pedra. El trobareu fàcilment. Vam buscar un lloc s

perquè no fos necessari remenar entre llaunes de cervesa buides i ampolles trencades…

Hi ha diversos itineraris que porten a peu o en bici fins a punta Montgó, tant des de L’Escala com des de Torroella de Montgr

així que si un dia decidiu de fer-ne algun, o bé simp

capbussada… us podeu arribar fins al búnquer a buscar el tresor!

Fins aviat! 

 

El búnquer de punta Montgó 

és una mica diferent. Avui no us proposem una ruta o itinerari concret, sinó que simplement 

indiquem el punt on es troba amagat el tresor que, com ja veureu, a més de ser un emplaçament interessant des del punt de vis

ant històric. 

Hem d’anar fins L’Escala, a l’Alt Empordà. Al sud de la població, als afores, al límit amb el terme de Torroella de Montgrí (que ja 

pertany al Baix Empordà), hi ha el turó de Montgó, que s’endinsa al mar conformant l’anomenada punta Montgó, la qual tanca 

pel nord la cala del mateix nom, fent que aquesta platja sigui ideal els dies que bufa tramuntana, ja que queda ben arrecerada 

d’aquest vent. Es tracta del punt més meridional del golf de Roses. 

Al cim de punta Montgó s’erigeix una antiga torre de guaita, que es va bastir a finals del segle XVI per a defensar els pesca

a dels atacs dels pirates. Tot i que la porta d’accés a l’interior de la torre es troba tancada, no deixeu de pujar fins al 

capdamunt de l’escala exterior, ja que la construcció constitueix una magnífica talaia des d’on es gaudeix d’una bona panoràm

massís del Montgrí i del golf de Roses. 

Però encara hi ha més… Prop de la torre trobarem unes escales estretes que davallen pel penya-segat, les quals ens portaran fins 

l’accés a un búnquer de la guerra civil. La porta està rebentada i s’hi pot entrar sense cap problema. Cal dir que es troba e

estat força lamentable, amb les parets plenes de pintades i els passadissos i cambres a vessar de deixalles. Recomanem portar

llanterna, ja que a les sales que queden més a l’interior no hi entra llum natural i estan completament a les fosques. Tot i 

deixadesa del lloc, val la pena entrar al menys fins la sala principal del nivell superior, i posar-nos per un moment a la pell 

d’aquells homes que un dia van ser allà, davant de l’obertura horitzontal estreta que mira a mar, preparats amb les 

es per a exercir la defensa antiaèria. 

El tresor es troba just darrere la porta d’accés al búnquer, sota una gran pedra. El trobareu fàcilment. Vam buscar un lloc s

os necessari remenar entre llaunes de cervesa buides i ampolles trencades… 

Hi ha diversos itineraris que porten a peu o en bici fins a punta Montgó, tant des de L’Escala com des de Torroella de Montgr

ne algun, o bé simplement ara que s’apropa el bon temps aneu a cala Montgó a fer una 

capbussada… us podeu arribar fins al búnquer a buscar el tresor! 

 

és una mica diferent. Avui no us proposem una ruta o itinerari concret, sinó que simplement 

indiquem el punt on es troba amagat el tresor que, com ja veureu, a més de ser un emplaçament interessant des del punt de vista 

al límit amb el terme de Torroella de Montgrí (que ja 

pertany al Baix Empordà), hi ha el turó de Montgó, que s’endinsa al mar conformant l’anomenada punta Montgó, la qual tanca 

que bufa tramuntana, ja que queda ben arrecerada 

Al cim de punta Montgó s’erigeix una antiga torre de guaita, que es va bastir a finals del segle XVI per a defensar els pescadors 

a dels atacs dels pirates. Tot i que la porta d’accés a l’interior de la torre es troba tancada, no deixeu de pujar fins al 

capdamunt de l’escala exterior, ja que la construcció constitueix una magnífica talaia des d’on es gaudeix d’una bona panoràmica 

segat, les quals ens portaran fins 

l’accés a un búnquer de la guerra civil. La porta està rebentada i s’hi pot entrar sense cap problema. Cal dir que es troba en un 

estat força lamentable, amb les parets plenes de pintades i els passadissos i cambres a vessar de deixalles. Recomanem portar 

llanterna, ja que a les sales que queden més a l’interior no hi entra llum natural i estan completament a les fosques. Tot i la 

nos per un moment a la pell 

d’aquells homes que un dia van ser allà, davant de l’obertura horitzontal estreta que mira a mar, preparats amb les 

El tresor es troba just darrere la porta d’accés al búnquer, sota una gran pedra. El trobareu fàcilment. Vam buscar un lloc senzill, 

Hi ha diversos itineraris que porten a peu o en bici fins a punta Montgó, tant des de L’Escala com des de Torroella de Montgrí, 

lement ara que s’apropa el bon temps aneu a cala Montgó a fer una 

 


