
                             Sortida especial 

                                                     “Camí de Ronda”            

                                                                                                                       

22 d’octubre de 2017  
 

Far de Sant Sebastià – Cala de la Fosca  (Palamós) 
 

Recorregut aproximat:  9 Km    Horari (aprox.): 3,5 h  

 
Sortida: A les 7 del matí de l’Ada. Verge de Montserrat  (El Prat)  

 
ITINERARI 
 
A  les 7,00 h del matí l’autocar recollirà el personal en el Carrer Lleida / Plaça de Catalunya i a 
les 7,10 h recollirem altres companys que estiguin al pàrquing de RENFE,  zona de Ca l’Alaio 

anirem cap a Barcelona per la Ronda de Dalt i a la Vall d’Hebrón davant l’Hospital, però al costat 
del poliesportiu recollirem ver les 7,15 – 7,20 a la resta de companys. 
 
Tot seguit continuarem el viatge i amb 1h 30 arribarem a Palafrugell i pararem al Restaurant 
“Timó” per esmorzar. En aquest establiment, el que ho desitgi, s’ha previst la possibilitat de fer-hi 
un esmorzar una mica especial, inclús dels anomenats “de forquilla”, adjuntem la carta de preus 
per tal que els que ho desitgin poden fer la seva petició i d’aquesta manera poder-ho encomanar 
per avançat al restaurant, la resta podran esmorzar com sempre fem en les àrees de servei. En 
aquesta ocasió el temps que tindrem per esmorzar serà una mica més llarg. 
 
En acabar l’esmorzar pujarem altre cop a l’autocar que ens portarà al far de Sant Sebastià 
(Llafranc), visitarem el poblat ibèric i després iniciarem el Camí De Ronda en direcció sud. 
 
A Calella de Palafrugell passarem per la Plaça del Port bo, que es on hi canten Havaneres. 
Continuarem cap a la Punta dels Forcats, Cala del Golfet, Cap Roig, Cala del Crit, observarem 
relativament a prop les Illes Formigues, Cala Estreta, Cala Corbs i Cala dels Canyers. 
 
Travessarem un bosc de pins i arribarem a la Cala del Castell, que fa anys va ser molt polèmica 
ja que volien urbanitzar-la per fer-hi construccions i les queixes i manifestacions del poble 
sortosament ho va impedir. 
 
S’Alguer, petit poblat que antigament era refugi de pescadors i arribarem a Cala Fosca, aquí 
finalitzarem el nostre Camí de Ronda i tindrem l’autocar per retornar a casa. Com que el 
recorregut que haurem fet no es massa llarg si ho creguéssim oportú podríem continuar fins a 
Palamós, sobre la marxa veurem. 
 El company Xavier Borrull en varis punts del camí ens farà algunes explicacions. 
 
Dinarem, el que ens haurem portat de casa, en algun lloc del recorregut. 
 
Si be aquesta sortida no es específica per banyar-se a la platja, cap la possibilitat, segons com 
anem de temps i si el clima ho permet, els que vulguin podran posar els peus a l’aigua i per això 
serà recomanable portar roba adient i tovallola. 
Serà una ruta curta i de baixa dificultat, per tant recomanable per a tothom.  
 
“Bona ruta” 


