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Ens trobem al 
Ramassar a les 
7 del matí. Avui 
tenim una nova 
incorporació, en 
Salvador Vilà, a 
qui donem la 
benvinguda, i 
tota la colla 
aprofita el retro-
bament per 
desitjar-nos un 
bon canvi d’any. 
Arranquem cap 
a Cardedeu per 
prendre l’auto-
pista AP-7 fins a la sortida 9A cap a Palamós, passant per Vidreres i Santa Cristina 
d’Aro, seguim per Palamós i Mont-ras. Quan arribem a Begur, el travessem i anem a 
l’aparcament del Sot d’en Ferrer. A 2/4 de 9 prenem el senyalitzat camí vell de Sa Tuna, 
que creua diverses vegades la carretera sinuosa que baixa a la citada platja. Després en 
direcció nord anem a la cala rocosa d’Aiguafreda. Des d’aquí observem el Cap Sa Sal i 
els seus reconvertits apartaments. A partir d’aquest punt seguim pel sender asfaltat que 
passa per sobre la costanera reserva marina de Ses Negres i seguirem fins a la punta 
de Sa Creu. Després seguim arran de mar per un camí sobre roques que ens porta a Sa 

Riera, on hi arribem a les 11 
i parem per esmorzar.  Hem 
fet aquest rocós camí 
esgraonadament i també 
hem pres diverses vies amb 
més o menys grau de difi-
cultat. Després en arrencar 
seguim pel camí de ronda 
cap a Pals fins a la punta 



Espinuda, passant pel 
costat de l’Illa Roja i les 
seves cales. A partir 
d’aquí intentem seguir 
una ruta del grup els 
Perduts de Begur que, 
passa per la urbanitzada 
Sa Punta i i per una 
agradable pista forestal 
de terra, que ens 
condueix directe a l’apar-
cament. Hi arribem a 2/4 
de 2 del migdia. Des 
d’allà anem a dinar a Can 
Ruben de Pals. Ens 
entaulem al voltant d’una 
agraïda taula rodona i per 
coronar l’àpat brindem 
amb cava per celebrar 
els respectius aniversaris 
d’en Jaume Ventura (74) 
i d’en Josep Oranias (58). 
A la sobretaula decidim 
que la propera setmana 
anem a Montserrat, des 
de santa Cecília a sant 
Jeroni. Sortirem a les 8 
del Ramassar. 
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