
 

  

 

 

 

Sortida 18 de març   L’Escala – L’Estartit                                

                                DESCRIPCIÓ DE L'ETAPA 
   L'etapa d'avui la començarem a La platja del Recó a Pals, de 
seguida ens trobem a la platja de l'Illa Roja, per unes escales 
pujarem a la part alta de la platja per agafar un corriol que en un 
quilòmetre ens portarà a la cala de Sa Riera, la creuarem per la sorra 
i agafarem un sender que discorre per unes roques a la vora del mar 
fins a agafar la carretera GIV-6534 que ens portarà a Cap Sa Sal, en 
aquest punt avancem la carretera per agafar un sender que ens 
portarà fins a la cala Aiguafreda i sense deixar aquest corriol 
arribarem un quilòmetre més endavant a la cala Sa Tuna. 
  A partir d'aquest moment el camí pren un fort ascens, a 4,5 Km 
ascendim 250 m, punt més alt del recorregut, des d'aquest punt 
podrem veure el Semàfor de Begur, arribats a aquest punt agafarem 
el carrer del Semàfor que deixarem una mica més endavant i 
començarem a baixar per un corriol molt tècnic d'un quilòmetre que 
ens portarà a la platja Fonda i a partir d'aquí el camí ens porta per 
diferents passatges de casetes al costat del mar fins a la cala  
Aiguablava, final del nostre recorregut. 
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PERFIL de L’ETAPA   

 

Pals és un municipi de la 
comarca del Baix Empordà, 
a la Costa Brava, el nom ve 
del llatí Palus (terra 
pantanosa). A les primeres 
documentacions de Pals de 
finals del segle IX se citen la 
vila i el castell. 
L'activitat econòmica encara té molta força actualment 
l'arròs cultivat als antics pantans de Pals, també avui té 
molta importància econòmica el turisme i les activitats a la 
costa. 
Curiositat: segons alguns historiadors i no amb poca 
polèmica Cristòfol Colom no va partir a les índies des de 
Palos de la Frontera sinó de la vila reial de Pals. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Begur és un municipi de la comarca del baix 
Empordà, està documentat a l'Edat Mitjana com 
Beguri, a tot el terme municipal s'han trobat 
importants restes que confirmen l'antiguitat del seu 
nucli com a assentament humà, important durant 
l'època feudal, el 
Castell de Begur 
és el símbol més 
emblemàtic d´a-
questa època. 
Dins del seu ter-
me hi ha algunes 
de les platges més prestigioses de la Costa Brava: Sa 
Riera, Aiguafreda, Sa Tuna, Platja Fonda, Fornells i 
Aiguablava. 

 

 

 

 

 

 


