
GR 92 de Torroella de Montgrí a Sant Feliu de Guíxols 
(Baix Empordà) 
 
Dates: 5 a 7 d'abril de 2012 
 
Itinerari: Etapes 7, 8 i 9 del GR92 entre Torroella de Montgrí i Sant Feliu de 
Guíxols. 
 
Participants (4): Maria Alías, Joan Marquès, Dani Ros i Amèlia Salvat. 
 
Dia 5 a les 7:00 hores: - (Plou fort, per sort he dut el meu meravellós 
paraigües, de segur que el necessitarem tot el camí).- Hem de ser a Sant Feliu 
cap a les 9 si volem agafar el bus fins a Torroella!, - els hi dic als companys. 
 
Són les 11,20. No plou i fa un sol radiant. Ens posem en camí cap a Pals. Sols 
queda que esperar que el camí estigui ben senyalitzat. Vorejant camps d’alfals 
ens apropem al poble de Gualta, i per travessar el riu Daró ens trobem amb un 
bonic pont medieval amb les pedres ensorrades per les rodes dels carros. A 
Gualta el succeeixen Fontanilles, Palau-Sator, Fontclara, petits llogarets però 
no per això exempts d’encant, ja que el que no té muralles, té molins, i el que 
no, doncs té torres. Dignes tots ells d’una visita, encara que sigui de només uns 
minuts. 
 
Arribem a Pals, posseeix tot l’encant d’aquells pobles que tenen un casc antic i 
emmurallat. Això sí, no falten les botigues de records plenes de turistes; també 
hi ha bars, a preu de “pals”; restaurants i hostals. Ara toca descansar que demà 
hem de deixar la plana i pujar a terres un xic més elevades. 
 

 
Pont sobre el Ter Torroella de Montgrí 

 
Camí de Begur 

 
Dia 6 a les 9:00 hores:  El dia és clar, i la caminada serà llarga, casi 32 
quilòmetres i, a més, amb pujades. Sort que el sopar ha estat força bé, i que les 
habitacions eren còmodes. 
 
Sortim de Pals per pista cimentada, donem una volta per finques amb tanques 
tot rodejant el turó del Quermany Gros. Deixem a la dreta l’inici del PR-C 108 
que hi puja. S’acaba el ciment i continuant per una pista de sorra anem deixant 
la plana fins arribar a Begur. Poble amb forta pujada. Fem una parada per 



cruspir-nos unes barretes i tot seguit anem direcció sud-est vers la costa tot 
passant per Aiguablava i Aigua-xelida, ambdues grans urbanitzacions que ens 
obren el camí fins a Tamariu, on podem tocar el mar per primer cop. Aquí 
trobem l’inici del PR-C 107. A partir d’aquest punt, anirem sempre arran de mar, 
alternant cales, platges, cingleres i camí de ronda amb espectaculars 
panoràmiques que, un cop sí i un altre també ens faran parar per fer fotografies 
i admirar el paisatge. 
 
Cal destacar la Cala Pedrosa, on gran quantitat de còdols de diferents mides 
cobreixen el sòl i on la vegetació és exuberant. També hi ha un bar familiar que 
convida a fer-hi una parada “tècnica”. És parada obligada el far de Sant 
Sebastià, l’únic del estat espanyol que no està automatitzat. Pobles com Calella 
i s’Alguer ens faran aturar per contemplar-los, i a Torre Mirona trobarem l’inici 
del PR-C 105. Travessant la Punta del Molí entrarem a Palamós pel costat de 
l’església fent cap al passeig marítim, final d’aquesta llarga i dura etapa. 
 

 
Calella de Palafrugell 

 
Camí de Ronda a Cap Roig 

 
Dia 7 a les 9:00 hores: Segueixen els dies clars i amb sol i forta calor al 
migdia, (jo ja no sé ni què fer, ni on posar-me el paraigües). La sortida de 
Palamós és idèntica a l’entrada, passeig marítim i platja, fins creuar la riera 
d’Aubí entrant així a Sant Antoni de Calonge i més platja fins el final de la badia 
de Palamós. 
 
El GR 92 puja, i el camí de ronda passa a tocar l’esvelta Torre Valentina, més 
enllà, just abans d’arribar al Cap Roig, el camí està interromput per una 
esllavissada, és una zona on hi ha molts passos subterranis, i sembla ser que 
n'hi ha algun d’enfonsat. Hem de sortir a la carretera i seguir per ella un bon 
tram, fins que decidim de baixar de nou cap a la platja encara que les senyals 
de “Perill despreniments” voregen el camí, però ens trobem amb gent i 
excursionistes que fan el mateix camí de tornada, això ens anima a seguir. 
 
Per túnels fem cap a la platja d’Aro, on al final ens trobem que hem de rodejar 
tot el port esportiu, tram avorrit i força monòton amb manca de senyalització, 
però el sentit comú ens du a bon port i d’Aro passem a s’Agaró on trobem l’inici 
del PR-C 110. 
 



 
Platja d'Aro 

 
Arribant a Sant Feliu de Guíxols 

 
De la badia de Sant Pol, la darrera platja on trepitgem arena, una sèrie de 
sifons amb escales que ara pugen i ara baixen tot creuant el Puig de les 
Forques i fer l’entrada a Sant Feliu de Guíxols no sense tornar a patir l’absència 
de la senyalització que, un cop més, ens fa fer uns metres per carretera enlloc 
de fer-los pel camí de ronda. Just a l’entrada de la població trobem el pal que 
senyala l’inici del GR 92-1. i el final de l’etapa 9. 
 
Joan Marquès 


