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PELs caMins dE ronda dE La costa braVa

de la platja del castell de 
Palamós a calella de Palafrugell 
Una passejada per la Costa de les Formigues

informació pedagògica

informació pràctica
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Aquesta excursió pertany al llibre:
Explorar catalunya 2

60 excursions per a nois i noies de 8 a 12 anys 

es tracta d’un recorregut per un 
dels racons litorals més bells 
de la Costa Brava. un passeig 

per senders que s’obren a platges, 
cales i rocams batuts pel mar, sense 
urbanitzacions ni turisme. 

Les illes Formigues són un grup 
d’illots granítics separats de la cos-
ta. Amb noms con la Formiga gran, 
la Planassa i el Llagostí, evidencien 
una costa perillosa per a la navega-
ció. A Calella les anomenen l’Illa. 

Aquestes terres, l’Empordanet, 
han vist com es desenvolupaven 
camins de ronda, al marge del mar, 
allà on no hi havia platja. Aquests 
camins permetien vigilar la costa 
de corsaris, pirates, contrabandis-
tes, i facilitar el pagament d’im-
postos entre les diverses finques. 
La zona allotja edificacions de gran 
valor patrimonial. Trobem casetes 
de pescadors, amb porxos i voltes, 
per guardar les barques. Al mas 
Juny va viure el pintor Josep Maria 
Sert, i per aquí van passar Salvador 
Dalí i la seva esposa gala. També 
hi ha el cap Roig, el castell que 
el coronel Nicolai Woevowski i la 
seva esposa Dorothy Webster van 
enjardinar des de l’any 1927, i ac-
tual jardí botànic. 

Entre el municipi de Palamós i el 
nucli de Calella de Palafrugell es 
troba una de les zones naturals més 
ben conservades de la Costa Brava: 
un ampli territori forestal dominat 
per pinedes madures de pi pinyer i 
pi blanc, barrejat amb alzinars i su-
redes, que formen boscos esclaris-

sats amb senders oberts i amples.   
La zona s’ha mantingut fora de 
la pressió urbanística del turisme 
gràcies a l’adquisició de patrimoni 
cultural i a la lluita de moviments 
populars com Salvem Castell, que 
per referèndum van aconseguir sal-
vaguardar part d’aquest paratge. ■

Punt dE Partida 
Platja de Castell (Palamós)

dEsniVELL i durada
Amb desnivells d’uns 100 m, el 
recorregut és d’1 h i 45 minuts. 

 rEcorrEGut 
PLatja dE castELL 
Des dels plans de Torre Miro-
na arribem per una pista sense 
asfaltar a la platja de Castell. A 
l’entrada hi ha un torrent i una 
maresma. La platja és ampla i 
amb algunes illes de vegetació al 
mig, plenes de tamarius. només 
hi ha algunes barraques amb 
voltes de canó, dedicades a la 
pesca. Les pinedes s’apropen a 
la costa i pel sender de l’esquer-
ra arribem a la punta de Castell, 
on trobem el bonic i sorprenent 
poblat ibèric. Al promontori 

itinerari: de la platja de castell a calella
a quina hora 
ens hem de llevar? 
Aixecar-se d’hora és una garantia 
d’aprofitar el dia, i també d’una 
mesura de seguretat davant dels 
imprevistos o dels canvis mete-
orològics. Acostumem els nois 
i noies a matinar quan se surt 
d’excursió, l’esforç es compen-
sa sovint amb espectacles com 
la sortida del sol pel mar. 

transport 
◗Vehicle privat. Accés per la 
carretera C-31, entre Mont-ras 
i Palamós. Abans d’arribar a 
Palamós , trobem una rotonda 
amb la senyalització de cala 
Castell, i un camí asfaltat ens 
aproxima al Càmping Benelux. 
Al final de la carretera, arribem 
als plans de la Torre Mirona.  

telèfons i webs
◗Ajuntament de Palamós:  
972 60 00 26
◗Ajuntament de Palafrugell: 
972 61 31 00
www.marenostrum.org/nues-
trascostas/cbpasoapaso   

veiem restes de muralles, torres de 
defensa i els habitatges de l’antic 
poblat de Castell. Darrere seu tro-
bem el paisatge abrupte de cala sa 
Cobertera, amb l’illa del Mal Entrar.
retornem cap a la platja, però pre-
nem un sender que a través de les 
denses pinedes i suredes ens porta 
en direcció est, cap a la punta dels 
Canyers. Aquest camí passa per la 
solana del puig boter (101 m), sen-
se aproximar-se mai a la costa, fins 
a trobar un sender transitable per 
cotxes, que ressegueix la costa en 
direcció a Calella. Baixem a mar per 
la punta dels canyers, on trobem 
el seu mirador. 

 caLa EstrEta – caLa dE 
rocabona – caLa dEL crit
Des de punta dels Canyers arren-
ca un camí de ronda que voreja 

la costa. Passem per cala dels 
Corbs i comuniquem amb cala 
Estreta. Des d’aquí caminem 
per la sorra, passant per la 
platja del remendon i la de 
rocabona, i finalment pugem 
per les roques fins al Crit, on un 
sender, amb fort pendent, puja 
pels boscos, a l’anterior camí de 
cotxes que prenem en direcció 
a Calella.  

 jardí botÀnic 
dE caP roiG
Arribem a una cruïlla de camins, 
on comencen les urbanitzacions 
de Montfina i El golfet. Aban-
donem el gr-92 i girem a la 
dreta per la carretera d’accés al 
jardí botànic de cap roig, amb 
les seves boniques terrasses: els 
jardins de la Primavera, el dels 
Enamorats o el dels Cactus. El 
Mirador de les Formigues té 
una gran panoràmica.

 EL GoLFEt
retornem al gr-92 i seguint 
fins a les escales que baixen a 
la platja del golfet.  Un camí de 
ronda restaurat, amb túnels i 
vorejant els farallons de la cos-
ta ens permet arribar a Calella 
de Palafrugell. La costa és ro-
callosa, i passem per la punta 
d’Aiguadolç, la dels Forcats, els 
Calçotets d’en niell, ses negres 
i roca Vermella, fins a arribar a 
Calella de Palafrugell. 

Calella de Palafrugell des del camí de ronda cap a la platja del Castell
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