
El Montgrí  
7 de març de 2012   
 

Integrants: Vicens Catafal, Pep Comas, Joan Corbera, Josep Maria 
Farnés, Julià Pratginestós i Josep Roca 
 

Distància: projectada 13’45 Km. amb altures 13,56 m. Temps 4’37 
Desnivells: total 111 m.  Acumulat 378 m.   Cotxe: 120 Km. Julià Pratginestós 

Ens trobem puntuals a les 7 al Ramassar. En Julià ens sorprèn amb la seva proposta 
d’anar junts a la furgoneta familiar. Acceptem i mentre esperem el vehicle parlem de 
variar l’excursió que havíem pensat amb dos cotxes. Planifiquem una ruta que comenci i 
acabi al mateix punt. Quan ens incorporem a l’ampla furgoneta anem a buscar l’autopista 
A-7 a la Roca del Vallès i en sortim a l’altura de Maçanet de la Selva. Prenem l’autovia 
que ens porta cap a Palamós, fins al desviament de Torroella de Montgrí. Ens arribem a 
l’Estartit i després de rebre instruccions a l’Oficina de Turisme sortim del poble i al primer 
aparcament hi deixem la furgoneta. Arrenquem a caminar a les 9’20 h. Trobem senyals 
de sender local i pals indicadors, que ens ofereixen seguretat. Optem per anar en 
direcció a la Cala Montgó i aviat trobem senyals del GR-92 que ens condueix a la Punta 
Ventosa. Un cop superat l’ascensió del primer tram per carretera asfaltada després 
seguim per un camí bastant planer, però amb nombroses pedres que passa pel mig una 
vegetació baixa. Arribem a les runes a la Clota i hom en fa una demostració de 
supervivència amb les puntes d’una atzavara. Seguim i trenquem al trobar un ample 
passeig que ens porta directes al nostre objectiu. Pel camí visitem les restes d’una 
edificació militar al damunt del còrrec de la Caleta.  Seguim fins a la Punta Ventosa i 
observem més restes militars, amb dos grans bases de canó, que ens confirmen la 
posició estratègica d’aquest punt. Observem la Cala Montgó i l’Escala i tocades les 11 
parem a esmorzar. Mentre ens adonem dels espadats de la costa, que impossibilita la 
ruta marina d’aquell sector. Després retornem pel mateix camí i a l’arribar al trencall de la 
Cala Pedrosa optem per arribar-nos-hi. Pel camí observem la Roca Foradada, així com la 
singular illa Pedrosa. Tot seguit arribem a l’estreta platja. Retornem per una agradable 



pujada fins a l’Alt de la 
Pedrosa, on recuperem el 
camí d’anada, que ens 
condueix a l’aparcament. Hi 
arribem prop de les 2 del 
migdia. Decidim anar a dinar 
a Torroella de Montgrí a la 
fonda Mitjà. Aviat ens 
atenen i a la sobretaula 
decidim que la propera 

setmana anirem al Taga. Sortirem a les 7 dels Gorcs. 
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