
Castell de Montgrí per Santa Caterina 
8 de gener 2014  

 

Integrants: Vicenç Catafal, Joan Corbera, Josep M. Farnés, Miquel 
Maymó, Josep Oranias, Ismael Porcar (i la Neret), Julià 
Pratginestós, Josep Rodri i Salvador Vilà 

  

Distància: Projectada 7’48 Km i amb altures 7’69 Km. Temps 4’19 Desnivells: 289 m. 
Acumulat: 470 m. Cotxe: 108 Km. Miquel Maymó i Ismael Porcar (Josep Oranias) 
 

Avui sortim del Ramassar a 2/4 de 8 i marxem cap a 
Cardedeu per agafar l’autopista AP-7. Mentre 
circulem ens localitza en Josep Oranias que 
s’incorpora al viatge amb el seu cotxe. Sortim de 
l’autopista per la sortida 6 cap a Palafrugell i anem 
cap a Torroella de Montgrí. Després de reunir els 
ocupants dels cotxes iniciem la sortida a les 9 
tocades de l’aparcament prop de la plaça del 
Lledoner. Comencem pel carrer de Fàtima i seguim 
pel Camí de Santa Caterina. El deixem pel camí 

dels Tres Pins i 
hem de rectificar 
l’error i retornar al 
camí inicial. Anem 
trobant les tres 
capelles, que en 
la distància ens 
costa veure. Fa 
una boira 
impressionant i 
ens amaga els 
punts de 
referència. En 
arribar al coll de 
Santa Caterina, 
degut a la mala 

visibilitat, 
renunciem a pujar 
a la Muntanya 
d’Ullà i seguim 
fins a l’ermita de 
Santa Caterina. 
Continuem per 
camins cap al Montplà i observem que clareja i es divisa el 
castell. En arribar a la cabina de guaita i en notar el vent 
parem a esmorzar resguardats, prop de les 11 del matí. A 
continuació pugem al Montplà (317 m.). En aquest punt 
baixem uns quants, per buscar el Cau de les Dents, que no 
trobem. Seguim i ens retrobem el grup. Avancem pel GR que 
baixa fins al Coll dels Garrigars. Comencem l’ascens a la 
muntanya del Montgrí per damunt de grans blocs de pedra i 
alguna roques mullades. Perdem els senyals i comencem 
l’ascens per on podem fins al castell de Montgrí on hi arribem 
a les 12. Pugem per l’escala de cargol i donem la volta interna 
per dalt les muralles. Després en sortir seguim uns senyals 
verds que ens porten -amb certa dificultat- al Cau del Duc de 
Torroella. Tots seguit anem baixant amb una forta pendent 



que recordarem. Anem a recuperar el camí que ens retorna al 
camí inicial fins a l’aparcament on hi arribem a 2/4 d’1. 
Després d’anar a la fonda 
Mitjà, que trobem tancada, 
anem fins al restaurant el Pla 
de Palamós. Avui celebrem 
l’aniversari d’en Joan Corbera 
que els 6 de gener complí 72 
anys i en Josep Oranias que 
ahir en feu 61 anys. Mentre 
en Joan ens convida amb 
bombons i ens reparteix 
iogurt d’ovella Casa Mateu. 
En Josep ens convida amb el 
cafè i extres del dinar. A la 
sobretaula es decideix que la 
propera setmana anem al 
Turó de l’Home i les Agudes. 
Sortirem del Ramassar a 2/4 
de 8 del matí. 
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Fotografies: Joan Corbera  
 

 


