Ruta al castell del Montgrí
Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter

Història i paisatge a la Muntanya del Montgrí
Deixarem el cotxe a l’aparcament habilitat per l’ajuntament a la zona de l’Horta d’en Quintana i
començarem la ruta per carrers tranquils del nucli antic de Torroella de Montgrí, a on
podrem admirar alguna de les seves antigues ediﬁcacions.
Deixarem la zona urbanitzada per una pista ampla de sorra que enﬁla en suau pendent en
direcció al Castell del Montgrí, caminarem entre antics camps de conreu, ara ja abandonats,
i ﬂanquejarem un petit bosc de joves exemplars de pi blanc abans d’arribar a la tartera
coneguda com el Pedrigolet, a on el camí ja és més estret i agradable.
Uns metres més endavant encara podrem veure alguns murs de pedra seca al costat del
camí, testimoni de l’antic l’aproﬁtament agrícola d’aquest indret de la muntanya del Montgrí.
El camí a partir d’ara és una mica més dret però alhora entretingut. Trobarem les tres capelles,
antigues estacions del rosari quan el poble pujava en processó a l’ermita de Sana Caterina,
des d’on podrem admirar la plana de l’Empordanet abans d’arribar a la Creu de Santa
Caterina, situada en el coll del mateix nom. Des de la creu tindrem vistes a l’ermita de Santa
Caterina i també a banda i banda del coll.
A partir d’ara el relleu aﬂuixa durant un centenar de metres per tornar a fer-se més dret abans de
l’arribada al castell. Als voltants del Castell del Montgrí, podrem veure algunes de les
antigues pedreres, les quals es van fer servir per extreure la pedra per a la construcció del
castell.
Podreu accedir al castell i les quatre torres, des d’on podreu gaudir d’unes excel•lents vistes
a tot l’Empordà, a la plana del Baix Ter, el golf de Roses, i a les Illes Medes i la costa.
Tornarem ﬁns al punt d'inici pel mateix camí que hem seguit a l'anada.

Fitxa Tècnica
Temática:
Dificultat:

Activitat:
Fàcil

A peu

Tipologia: linial

Longitut: 3.30 km

Durada: 70 min

Desnivell positiu: 321m

Valoració:

Gràfica de Desnivell

Conçells
TRAÇAT
Alternem pista i corriols força pedregosos sense grans diﬁcultats.
Porteu força aigua, sobretot a l'estiu.

AIGUA

PRECAUCIONS

A la baixada de cala Pedrosa les roques són llises i relliscoses, sobretot si estan humides.
No perdre de vista els més joves, sobretot al pujar a les torres del castell.
Respecteu les propietats i el medi en general. Som a un Parc Natural.
Vigileu amb les torçades de peu en els camins pedregosos.

METEO
El camí de costa és incòmode de fer els dies de fort vent.
Cal dur roba de protecció en funció de l’època de l’any o la previsió de temps.
En general els trams de pista són còmodes i els corriols pedregosos.
Cal dur calçat còmode i adherent.
Protecció solar o pel vent si hi ha temporal.
Màquina fotogràﬁca.

TERRENY
MATERIAL

