
Camí de Ronda de Tamariu a Calella de Palafrugell 
21 de setembre de 2016 
 
Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera, Josep M. Farnés, 
Miquel Maymó, Manel Molina, Julià Pratginestós, Josep Roca i Josep Rodri. 
 
 

Distància projectada: 7,93 12’2km amb altures: 8,06 12’3 Km. Temps: 4’30 h  
Desnivells: 164 410 m. Acumulat: 260m            Cotxe: 105 Manel Molina i Josep Roca  
 

Ens trobem a les 7 del matí, al 
Ramassar amb molta alegria, ens 
retrobem amb els Ginesters que feia 
molts dies que estaven lesionats i ja 
recuperats tornen a sortir. Salutacions i 
arrenquem direcció AP 7. Passem per 
Palafrugell, arribem a Tamariu i 
aparquem a la riera. Ens preparem per 
començar. 
Són les 8,35h el dia és esplèndid, 
caminem tot el passeig de Tamariu i 
iniciem la caminada per el GR 92, 
passem pel Sali, la platja dels Lliris i 
agafem el camí de Ronda està ben 
marcat , i molt transitat. Molt bonic i amb bones vistes, també, amb moltes pedres i 
graons, arrels i diverses dificultats. El camí és agradable, passem per la Perica, la 
Musclera, passem per un bosc de pins preciós i net, baixem a cala Pedrosa, anem a bon 
ritme, ens fem unes fotos i seguim el camí marcat, pugem fins a trobar un rètol indicador,  



girem cap l’esquerra. I ja encarem cap el Far de 
Sant Sebastià. A l’arribar visitem l’Ermita, el poblat 
Ibèric i el mirador. Decidim esmorzar prop del far 
tot  mirant les vistes de Llafranc i Calella. 
 Són les 11h portem 5km i 2,25 h, un desnivell de 
405m. 
Aquí decidim que un grup anirà a Calella seguint el 
camí de Ronda fins l’hotel Sant Roc. I els altres a 
l’alçada de Llafranc aniran cap l’interior fins arribar 
a Tamariu per agafar els cotxes i anar a recollir els 
altres. 
La tornada se’ns fa feixuga i llarga. A l’arribar a la 
platja Tamariu, ens entren ganes de banyar-nos, 
ens banyem és realment gratificant i relaxant.  
Són les 13,05h portem 12,2 km. Una sortida 
fantàstica, a les dues recollim el grup de Calella i 
anem a dinar al restaurant el Pla de Palamós, ens 
donen una taula rodona, molt maca, el dinar és 
correcte. 
La propera setmana anirem a Bastiments des de 
Vallter, sortirem dos quarts de set de Llerona. 
 
Text: Miquel Maymó        Fotografia: Joan Corbera 


