
El Baix Ter: terra de Pirates
Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter

http://naturalocal.net/municipi/itineraris/parc-natural-del-montgri-les-illes-medes-i-el-baix-ter/134
https://maps.google.com/maps?ll=42.039278,3.160754&z=13&hl=es-ES&gl=US&mapclient=apiv3


Els conreus, el Ter Vell i les torres de defensa
Partim del pàrquing situat a l’antiga Horta d’en Quintana, seguint el Passeig el Ter a l’ombra
d’un passadís de plàtans, per després girar la dreta i continuar entre els Horts del Tamarigar.
Extremarem la precaució al travessar la carretera que ve de Pals, per seguir uns metres el Rec del
Molí i desviar-nos a la dreta en direcció al Mas de l’Horta d’en Quintana uns metres més endavant.
Ens trobem rodejats de camps de fruiters a banda i banda del camí i seguim pràcticament en
paral•lel al curs del riu Ter fins a la Gola, punt en què girem al nord en direcció al Ter Vell, punt
de parada obligada a observar les aus en aquest privilegiat racó.
Seguirem la marxa pel passeig de la platja de l’Estartit fins a l’oficina de turisme, punt en el
què  desfarem les nostres passes fins a l’alçada del Càmping les Medes, a on ens desviarem en
direcció al Mas d’en Pi i Torre Begura. En aquest tram de la ruta són vàries les masies
fortificades que podem albirar, com Torre Begura a tocar i Torre Quintaneta i Torre Martina
a l’altra banda de la carretera.
Continuem ara la marxa en direcció al Molí del Mig, antic molí convertit en Hotel Rural, fins a
trobar el camí que hem seguit a l’anada, ara ja fins a l’aparcament.
 

  

Fitxa Tècnica

Temática: Activitat:  En bicicleta

Dificultat:  Familiar Tipologia: circular antihorari

Longitut: 20.77 km Durada: 95 min

Desnivell positiu: 12m Valoració:

Gràfica de Desnivell

Conçells

Alternem amples pistes de sorra i petits trams asfaltats.

TRAÇAT



Vigileu de no sortir dels camins marcats, recordeu que estem a dins d'àrees sensibles del Parc
Natural.

Teniu una petita zona de pícnic al Parc de la Pineda a tocar de la platja de l'Estartit.

Porteu força aigua, sobretot a l'estiu.
Trobareu alguna font al Parc de la Pineda de la platja de l'Estartit.
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.
Vigileu en travessar la carretera de Pals.
Circuleu amb precaució pel passeig marítim.

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

Ruta és plana en tot el seu recorregut i transcorre per còmodes pistes.
Alguns petits trams amb acumulació de sorra fan una mica incòmode la circulació en bici.

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).
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