CLUB EXCURSIONISTA J.M.S.G.
BEGUR – SA TUNA – AIGUAFREDA – SA RIERA –
PLATJA DEL RACO (PALS)
25‐11‐2017
Preparada per Marta Ramirez, Grish Manoukian,
Idoia de Atauri, Ainoha Ancochea i Ignasi Nadal
Avui anem a Begur: Situat en el cor de l’Empordà, el poble de Begur i les
seves platges configuren un dels indrets més meravellosos de la Costa
Brava. El seu terme municipal està format per un conjunt de turons
anomenat Massís de Begur, i un extens litoral, banyat pel mar
Mediterrani. Tant el casc antic de Begur, format per múltiples monuments
que han quedat com a llegat dels moments més significatius de la seva
historia; com el petit nucli romànic d’Esclanyà, o les vuit cales i petites platges que pertanyen a Begur, configuren un conjunt, i
un entorn paisatgístic, inigualables.
Visitem les seves cales, les platges de Begur

I Acabem a la Platja de Pals: El municipi de Pals es divideix en 3 nuclis: Pals, els Masos
de Pals i la Platja de Pals i limita amb els municipis de Torroella de Montgrí,
Fontanilles, Palau‐sator, Torrent, Regencós i Begur. La situació del nucli antic és la
característica dels pobles de la plana empordanesa: al cim d’un puig poc enlairat,
sobre el planer cobert antigament per estanys i aiguamolls que, en el cas de Pals,
varen ser assecats i destinats al conreu de l’arròs. Aquest puig s’anomenava Mont
Aspre. Quant al nom de Pals, prové del llatí Palus que significa terreny pantanós.

L’excursió:
Autocar sense parades, esmorzarem a Begur, a la plaça al costat de l’església.
Començarem a caminar seguint el GR 92, després d’una curta pujada, camí asfaltat de baixada, camí del semàfor, fins enllaçar
amb un camí ja no asfaltat fins el mirador del Semàfor, al qual no hi arribarem doncs es en un penya‐segat una mica perillós per
a nens.
Seguirem baixant seguint el GR92 cap a Sa Tuna passant pel mirador de Sant Josep i el mirador de Sa Tuna, aquí comença un
tram de Camí de Ronda fins a la Platja de Sa Tuna, que la creuem i seguim pel Camí de ronda deixant ja el GR92 fins arribar a
Aiguafreda i Cap Sa Sal.
Aquí, deixant enrere Cap Sa Sal, hem de caminar una estona per carretera secundària amb vorera fins que podem enllaçar amb
un altre tram de Camí de Ronda que, passant per un tram de roca llisa, tornem a tenir un tram de Camí de Ronda que ens porta
fins Sa Riera.
Dinem a Sa Riera i havent dinat seguim el Camí de Ronda (20 min.) fins a la Platja del Racó de Pals, part mes al Sud de la Platja
Gran de Pals, on ens esperaran els Autocars.

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20898721
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