Begur –Camí de ronda: Aiguablava i Fornells
10 de febrer de 2010
Integrants: Josep Carbonell, Ricard Caussa, Josep Comas, Joan
Corbera, Josep Maria Farnés, Josep Roca i Jaume Ventura
Distància 10’85 - Temps 4’04 h. - Desnivells: total 322 m. Acumulat 509 m.
Cotxe:104 Km. Josep Maria Farnés i Josep Roca
Avui sortim del Ramassar a 2/4 de 8 del
matí. Som puntual, i després d’una curta
espera, per assegurar que no se’ns
afegeix ningú més, marxem cap a
l’autopista A-7 que prenem a la Roca i
sortim a la 9A, al peatge de Maçanet, i
anem en direcció a Palamós, passant a
prop de Vidreres i Santa Cristina d’Aro.
Travessem Palafrugell en direcció Begur.
En arribar aparquem al costat de l’escola
al voltant de les 9 del matí on trobem
moviment de mainada, cotxes i pares.
Prenem el GR 92 que ens porta cap a
Aiguablava. Iniciem el trajecte per la
carretera que ens duu a Palafrugell però
aviat trenquem pel GR esmentat. El
trajecte passa per camí de terra i està
molt ben assenyalat. En un moment la
intervenció d’en Josep Carbonell ens
alerta que anem cap a Aigua-xelida.
Rectifiquem i seguim novament els
senyals blancs i vermells que ens
condueixen a la platja d’Aiguablava. Des
de la platja prenem unes escales d’obra i
pugem muntanya amunt. L’entorn està ple
d’edificacions, rampes i coberts. Ens
lamentem del ciment que cobreix bona
part de la costa. La privilegiada vista ho ha provocat l’especulació i l’abús constructiu.
Anem seguint el GR en les seves diverses versions. Després d’algun dubte anem
pujant i baixant rampes i escales prop de la costa. Quan arribem a la platja de Fornells
són les 11 hores i decidim esmorzar. Ho fem en un banc de pedra enlairat que domina
la platja. El temps ha començat gèlid, però clar. Amb l’aparició del sol es converteix
amb un dia esplèndid. Pel camí ens han vingut a saludar un parell de gossos que ens
segueixen i ens
indiquem
sàviament el camí que
hem de seguir. A
l’arribar a Son Ric
en Ricard Caussa
trenca cap a Begur i la resta
pugem muntanya
amunt, per un ca-

mí que puja directe i amb alguns trams dificultosos. Ens trobem una colla francesa que
fan ruta per la Costa
Brava. El temps se’ns tira
a sobre i opten per deixar
l’altre fragment previst fins
a Sa Tuna per una propera sortida i retornar
directament cap a Begur.
Encara pugem al Puig de
Son Ric on hi ha un
dipòsit d’aigua al cim.
Entrem a una finca
particular –amb les portes
obertes- i uns possibles
ocupes ens anuncien que
és una finca particular.
Baixem fins a la carretera
d’inici i la 1 del migdia
arribem a l’aparcament on
hi trobem en Ricard Caussa que ens espera. D’allà
decidim anar a dinar a les
Palmeres o can Quim de
Palafrugell. En un ambient agradable i d’uns
plats elaborats gaudim del
dinar, molt variat. Després
a la llarga sobretaula decidim que la propera
setmana anirem al Salt de
Sallent des de Rupit.
Sortirem a 2/4 de 8 dels
Gorcs.
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