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Camí de Ronda 

Costa Brava 
 

23 de octubre de 2016 

Camí de Ronda és el nom pel qual es coneix el 

trajecte que discorre per la Costa Brava i que era 

utilitzat per la Guàrdia Civil per controlar la frontera 

marítima espanyola i evitar el contraban. En els 

últims anys, s'han anat fent reformes gràcies a les 

que han fet del passeig una ruta turística.  

Els seus orígens es situen en el segle XIX quan es va 

habilitar un petit sender a través dels penya-segats i 

costes  de Catalunya per controlar les poblacions de 

la costa. Al segle XX, especialment en la postguerra, va adquirir una importància cabdal 

en servir bàsicament de control de l’estraperlo, activitat en progressió a causa de la  

situació dolenta d'Espanya després de la Guerra Civil espanyola. 

 Partim de Palamós i després de creuar cala 

Margarida pujant a la cima del cap Gros. Les vistes 

des d’aquest punt son excel·lents.  Aviat arribem a 

la platja de la Fosca, on es troben les runes del 

castell de Sant Esteve. Aquí començarem els trams 

més salvatges del Camí de Ronda. Passem per 

s’Alguer, petit  nucli de pescadors d’arquitectura 

tradicional mediterránea, la platja de Castell, una 

de las úniques platges verges de la Costa Brava, 

cala Canyers, cala dels Corbs, cala Estreta, cap de 

Planes i el Crit.  

A continuació pujant  fins cap Roig, per 

baixar a la platja del Golfet y sense adonar-

nos compte arribarem a Calella de 

Palafrugell aquí tornarem per camps de 

conreu fins agafar el cotxe. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

    
   

 

  

 

 

FITXA TÈCNICA I NOTES 

TIPUS Circular ESMORZAR   D’entrepà   

DIFICULTAT Baixa DINAR   D’entrepà   

RECORREGUT  APROX. 14.1 Km   

TEMPS APROXIMAT 4 h 05 min LLOC DE SORTIDA ABRERA (centre aquàtic) 

DESNIVELL  408 m HORA Concentració:  7.00 h 

ALÇADA MÁXIMA 104 m  

Ctra. C : 31 sortida 326 / direcció la Fosca, St. Joan, Palamós, Port/ Catra. Sant Esteve 

Cal portar calçat adient, aigua suficient per tota la sortida, roba apropiada al temps. 

Estem a la tardor  i el temps és insegur i canviant.  Cal portar una llicència federativa per 

gaudir d’assistència sanitària en cas d’accident. En cas de no posseir-la, l’entitat ha de 

tramitar una llicència temporal que cobreixi l’activitat al preu de 5 €. Cal demanar-la 

amb una setmana d’antelació.  

 

 

PROPERA SORTIDA 
5 i 6 de Novembre 

Pedraforca 
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