Ullà i la Muntanya Gran

Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter

Plana i muntanya del Montgrí
Comencem la ruta al pàrquing de l’Horta d’en Quintana a Torroella de Montgrí resseguint el curs
del Ter ﬁns a la resclosa i en direcció a Ullà. La primera part de la ruta transcorre entre camps
de conreu i arrossars mentre unim els nuclis d´Ullà, Bellcaire d’Empordà i Sobrestany,
transitant per planes i còmodes pistes que ens permetran observar i gaudir del paisatge amb
complerta tranquil•litat.
A tocar del terme municipal de l’Escala deixarem la plana per enﬁlar-nos per una pista
pedregosa en direcció a l’antiga església, ara en ruïnes, de Santa Maria de Palau. La pista és
cada cop més pedregosa e incòmoda a mesura que ens apropem a les parts més enlairades de la
muntanya Gran.
Pedalarem entre garrigars sobre un terra sorrenc que fa intuir la proximitat a antigues dunes
continentals ﬁxades ara per boscos plantats de pi blanc i xiprer. Pedalar escortat per ﬁleres
de xipresos a banda i banda no deixar de ser una experiència gratiﬁcant i singular.
Deixem les pistes amples, i enﬁlem petits camins a trams força pedregosos i una mica incòmodes.
Compartim aquest tram de ruta amb la Ruta del Vent, a on aproﬁtarem per visitar magníﬁques
construccions de pedra seca com ara, murs, barraques i forns de calç.
Per ﬁ arriba el descens enllaçant ziga zagues ﬁns a arribar a un agradable ambient de camps
d’oliveres a la zona de l’horta d’en Reixac. Seguirem baixant ﬁns a travessar la carretera de
Torroella a l’Estartit en direcció a l’espectacular masia fortiﬁcada de Torre Begura.
A partir d’aquest punt, l’ambient torna a ser predominantment agrícola, amb planes extenses a
tocar del riu Ter, i el massís del Montgrí al fons ﬁns al punt d’inici.

Fitxa Tècnica
Temática:
Dificultat:

Activitat:
Mitjana

En bicicleta

Tipologia: circular horari

Longitut: 32.60 km

Durada: 147 min

Desnivell positiu: 192m

Valoració:

Gràfica de Desnivell

Conçells
TRAÇAT
Ruta amb punts sense cobertura. FER LA RUTA OFF-LINE.
Alternem amples pistes de sorra i petits trams asfaltats a les parts planes.
Pistes i camins pedregosos amb certa diﬁcultat tècnica a la muntanya Gran.
Vigileu de no sortir dels camins marcats, recordeu que estem a dins d'àrees sensibles del Parc
Natural.

AIGUA
Porteu força aigua, sobretot a l'estiu. Només trobareu alguna font a la primera part del recorregut.

PRECAUCIONS
Respecteu les propietats i el medi en general. Som a un Parc Natural.
Eviteu les hores centrals del dia a ple estiu, o en qualsevol cas preneu precaucions per protegir-vos
del sol.
Les baixades pedregoses poden ser perilloses.

METEO
El camí pot ser incòmode de fer els dies de fort vent.

TERRENY

El terreny és incòmode a les parts més pedregoses de la part alta de la muntanya Gran.
Alguns petits trams de pujada amb pedres us poden fer baixar de la bici.

MATERIAL
Protecció solar o pel vent si hi ha temporal.
Màquina fotogràﬁca.
Prismàtics i guia d'ocells per a l'observació d'aus.
En totes les rutes de btt recomanem portar casc i guants, així com kit de recanvi per a punxades i
un kit d'eines bàsiques (claus allen i desmuntacadenes).

