
 

El Paraigua, 2013-2014 

Parc Natural del Montgrí 

 

Desplaçament: cotxes particulars. Preu: 22 € per persona (inclou quilometratge i peatges AP-7) 

Hostalatge: Hotel Coll i Restaurant Entreplat’s. Carrer Fàtima 2. Torroella de Montgrí  Tel. 972 75 

72 52 i 625 19 30 25 (Sr. Miguel) www.hotel-coll.com i http://www.entreplats.com. Preu pensió 

completa: 70 €. Preu dinar de diumenge: 20 €. Disposen d’habitacions amb llits de matrimoni i amb 

llits separats.  

Portar: dinar de motxilla del dissabte, bastons, cantimplora, vestit de pluja i paravents (estem en 

zona de tramuntanes fortes). També tot allò que us sembli imprescindible per fer nit a l’hotel. 

 

Etapa núm. 9–Dissabte 18 de gener de 2014 

L’Escala-Cala Montgó-Cala Ferriol-L’Escala 

 

Horaris dissabte: 

7,30 h. Estació RENFE Sant Andreu-Arenal. 

9,45 h. Avinguda de Riells núm. 14-15. L’Escala. Havent esmorzat. 

10,00 h. S’inicia la caminada. 

 

ITINERARI EN COTXE FINS A L’AVINGUDA DE RIELLS 

Preneu l’Autopista AP-7 en direcció La Jonquera. A la sortida 5, sortiu cap a L’Escala/Empúries. 

Gireu a l’esquerra per la GI-623. Sense deixar-la, a la vuitena rotonda agafeu la tercera sortida. 

Continueu recte cap a la Av. Girona. A la rotonda agafeu la primera sortida per Av. Riells. Aparqueu 

el cotxe als voltants del núm. 14-15. 

 

ITINERARI AMB  COTXE FINS L’HOTEL COLL DE TORROELLA 

Sortir de l’Av. Riells a l’oest cap a carrer Begur. A la rotonda tercera sortida per Av. Girona. A la 

rotonda segona sortida per GI-632 cap a Torroella. A la propera rotonda (7,7 km) a l’esquerra per 

C-31. Després de passar tres rotondes (3,7 km), a Torroella, girar a l’esquerra pel carrer Dr. Pericot 

i la primera a l’esquerra pel carrer Fàtima. L’hotel queda a mà dreta. 

 

Descripció de la caminada: Es tracta d’un recorregut en forma de 8 per una zona costera 

miraculosament preservada, en plena Costa Brava, pel fet d’haver allotjat diverses instal·lacions 

militars. Sortim del Paratge Planasses-Salpaig pel GR 92 i ens adrecem a Cala Montgó tot seguint 

un camí que voreja la costa pujant i baixant. Travessem la urbanització de Cala Montgó i seguim la 

costa per penyes-segats cada cop més alts fins arribar a Punta Ventosa (90 m), farcida d’antics 

assentaments d’artilleria de costa, que és el punt més alt de la caminada. Des d’aquí es pot veure 

tot el golf de Roses amb el Pirineu nevat al fons. Com anècdota, quan es va preparar l’excursió l’11 

de setembre, hi havia una senyera que arribava fins el mar. Aquí deixem el GR 92 tot baixant per la 

costa per un terreny amb pins caiguts, que deixarem després de travessar un barranc fins arribar a 

unes antigues instal·lacions militars on recuperarem el GR 92. Ens desviarem a l’esquerra per 

baixar a Cala Ferriol i remuntar un altre cop fins recuperar el GR de tornada. Aquest cop anirem per 

http://www.hotel-coll.com/
http://www.entreplats.com/


 

l’interior per un camí planer que acaba baixant a Cala Montgó i d’aquí a l’Escala fins als cotxes pel 

mateix camí costaner de l’anada. Val a dir que el recorregut passa per trams força pedregosos i per 

alguns penya-segats que poden convidar al vertigen. 

Notes botàniques: Travessem zones de bosc de pi blanc, paisatge típic de la Costa Brava amb les 

cales a sota, i brolla de llentiscle, romaní, garric i arítjol. També passem per alguna cala amb gran 

abundància de fenoll marí. 

Característiques:    Distància amb altures: 15 km 

Desnivell acumulat: 435 m 

Temps: 5,30 h, sense comptar aturades 

 

Etapa núm. 10 - Diumenge 19 de gener de 2014 

Torroella-Santa Caterina-Castell del Mongrí-Torroella 

 

Horaris diumenge: 

8:30 h: Esmorzar al Restaurant de l’hotel 

9:30 h: Sortida a peu des de l’hotel 

  

Descripció de la caminada: Ens adrecem, per dins del poble, a buscar el nostre conegut GR 92 

que seguirem fins el Coll de Santa Caterina, des del qual anirem a buscar l’ermita del mateix nom. 

Per una suau pujada arribarem a la carena que per la dreta ens tornarà al GR 92 pel qual pujarem 

al Montplà (311 m) i, després d’una sifonada pel Coll d’en Garrigàs arribarem al Castell del Montgrí 

(303 m) que visitarem. Seguirem pel GR fins al Coll de Santa Caterina i tornarem a l’hotel pel 

mateix camí d’abans. 

Notes geològiques: La muntanya del Montgrí forma part del mantell de corriment anomenat 

Figueres-Montgrí, que s’estenia com a mínim entre aquests dos indrets, del qual avui en són restes 

visibles els relleus on s’assenta el Castell de Figueres, alguns aflorament a Bellcaire i l’esmentada 

muntanya fins les Illes Medes. Aquest mantell es desplaçà des del seu lloc d’origen, els Pirineus, 

en un recorregut d’uns 150 km. Els materials que el formen són carbonatats, de l’era Secundària i 

es varen situar per damunt de roques detrítiques, de l’era Terciària. En la caminada podrem 

apreciar el contacte cavalcant entre aquests dos tipus de materials. Travessarem primer els gresos, 

més moderns, i a mesura que anem pujant trobarem les calcàries mesozoiques (inversió 

estratigràfica). El contacte entre aquests dos materials, distints en edat i naturalesa, es fa evident, 

lluny estant, per la vegetació que recobreix els gresos i per l’escassa o nul·la vegetació que 

presenten les calcàries. 

Característiques:    Distància amb altures: 6,5 km 

Desnivell acumulat: 440 m 

Temps: 3,40 h sense comptar aturades. 

 

Responsables: Xavier Aurell i Víctor Estadella amb la inestimable col·laboració del Paco Ibáñez, de 

la Montserrat Freixenet i de la Núria Aurell en el paper d’animadora. 

 

QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS 

Per a l'organització dels ocupants dels cotxes i les reserves de places a l’hotel i/o restaurant, 

contacteu amb en Víctor Estadella. Telèfon 93 449 30 47. 

També podeu fer-ho per correu electrònic vestadel@xtec.cat 

Feu-ho abans del dimarts dia 14, a les 22h. 

mailto:vestadel@xtec.cat

