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SECCIÓ  EXCURSIONISME  I SENDERISME 

De Llafranc a  Tamariu   

Fitxa tècnica de l’activitat Preus  

Responsable  Ramon i Maria 
tf.629250066 

Membres CEE 
i UEC 

14 € 

Data Diumenge 13  
gener 2019 

No membres 17€ 

Lloc Pl. Santa 
Magdalena 
(Ajuntament) 

Menors de 10  10€ 

Transport Autocar Cal llicència federativa 
modalitat A.  
Cost per un dia: 4,5 € 

Hora sortida 8 h 

 

Sortida llarga Sortida 
curta 

MOLT IMPORTANT :Reserva de 
plaça fins dimecres abans de 

l’excursió   

 

  

No hi ha 

 
12.5 Km  

 
4,5-5 hores  

   
430m  

 
430m  

 

Cartografia  
 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya,  Baix Empordà 

 
 

 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSlBH5X94mCtlGHqk9mbI99GpCpb_SyBx9OhHCDJwycAxuBg/viewform
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Informació de la sortida 

Els bonics pobles de Llafranc i Tamariu es troben a l’epicentre de l’anomenat Empordanet.  El dolmen de Can Mina 
dels Torrents (sepulcre megalític fet amb lloses de granit que data del 3400-3000 a C)  i el poblat iber de Sant 
Sebastià de la Guarda ens recordem que aquest amable i fèrtil territori ja estava habitat durant el Neolític i l’Edat de 
Bronze Finalment, les vistes a vol d’ocell des del mirador de Sant Sebastià, amb un mar mediterrani ben blau, ens 
deixa un paisatge encisador entre mar i muntanya. 
 
Ruta circular d’una mica més de 12 km, que des del centre de Llafranc segueix el PR-C107. La part inicial del 
recorregut s’endinsa en el paisatge agro-forestal de l’interior, un cop sortim del poble, passarem per agradables 
camins de carro que recorren camps de conreu, pastures i bosquets d’on encara s’extreu el suro de les centenàries 
alzines sureres,  trobarem el dolmen de Can Mina dels Torrents. Més endavant assolim la carena del Puig-Grui i 
davallem per un dels seus corriols boscosos cap al fons de la vall  on trobarem el poblet mariner de Tamariu, que 
visitarem gaudint de la tranquil·litat d’aquesta època de l’any . A continuació l’itinerari recorre un tram del camí de 
ronda, resseguim el GR92 l’accidentat perfil de la costa, fins a la cala Pedrosa, un dels indrets més bonics de la riba 
nord del mediterrani, aquesta cala deu el seu nom al fet d’estar formada per infinitat de còdols i sediments que la 
força del mar i les avingudes torrencials, que han baixat per la petita vall, han anat aplegant a la seva desembocadura 
natural. Des d’aquí remuntem un frondós alzinar i arribem a la carena, que ja no deixem fins que arribem al mirador i 
al far de Sant Sebastià. Finalment una baixada ens portarà de nou al conjunt monumental de Llafran 

 
 
 
 

  
 
 

 

  

 

Material i recomanacions 

Bon calçat, cantimplora amb aigua, no hi ha fonts, crema solar, gorra, roba d’hivern, bastons, menjar per el migdia. 
A la plana web teniu document on us amplia el tema de material... 

 

http://centreexcursionistaesplugues.cat/imagenes/acollida.pdf

