
 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI: 
 
 
El punt de sortida és l’aparcament del Sot d’en Ferrer, al casc antic de 
Begur (1), des d’on agafem l’antic camí vell de Sa Tuna, sender antigament 
utilitzat pels begurencs per comunicar Begur amb aquesta cala. Després de 
creuar en varis punts del seu recorregut la carretera sinuosa que hi baixa, el 
camí segueix a través de diverses zones residencials fins arribar a 
l’encantadora cala de Sa Tuna (2). Seguint el camí de ronda (3) en 
direcció sud, es pot passejar fins al Mirador de Sant Josep i enfilar tot 
seguint un corriol que ens ofereix una esplèndida panoràmica de la costa 
begurenca més salvatge i verge. Aquest camí ens du a un carrer sense 
sortida de l’urbanització de La Borna, des d’on seguim primer per uns 
carrers asfaltats i seguidament per un camí de terra que ens du al carrer 
d’accés a l’antic Semàfor, on trobem el Mirador del Cap de Begur (4). 
Prenem direcció oest i seguim per l’antic camí d’abast a l’edifici del 
Semàfor, fins arribar a unes cases i a partir d’aquí seguim la carretera fins 
que trobem noves senyals del GR-92 que ens fan girar en direcció sud cap a 
la zona del Puig Saguàrdia. Aquest tram es caracteritza per passar sobre 
antics camins de feixes (5) i a partir d’aquí comença una baixada molt 
pronunciada que ens durà fins a tocar el Mirador d’Aiguablava (6). En 
aquest punt trobem una senyalització vertical de senderisme que ens indica 
que hem d’agafar un carrer asfaltat que du a una finca particular i enllaça 
amb un correc anomenat Rec Ses Gralles al que arribarem tot seguir les 
marques i després d’obrir un portal de titularitat pública. Cal seguir el 
correc, passant al costat d’una torrentera i unes cases, i després d’una forta 
baixada el camí continua passant al costat d’una tanca d’eucaliptus fins 
gairebé arribar a la Platja Fonda (7), però desviant-nos abans, quan 
trobem un panell que ens indica, a mà dreta, l’inici del camí de ronda (3). 
Aquest antic sender litoral ens permet passejar arran de mar tot connectant 
a les petites cales de Fornells (8). Sempre caminant en direcció sud, 
passarem primer per la cala de n’Estasia, després la cala de Ses Orats, 
seguida de la cala d'en Malaret i finalment la cala del Port d’Esclanyà, que 
ens durà a la Platja d’Aiguablava (9). A partir d’aquí seguim un tram de 
carretera asfaltada que en suau pujada ens du al collet de Ses Falugues, i 
aquí prendrem un corriol  que pel mig de la boscúria ens conduirà fins a un 
punt molt proper al mas del Llor, on trobarem una senyalització vertical que 
ens indicarà que seguim per una pista de terra (antic camí vell que 
comunicava el nucli mariner de Tamariu amb Begur) que ens durà a la 
coneguda platja de Tamariu. 
 

 



 

 

(1) Casc antic de Begur  
Dins el casc antic de Begur trobem un recull de monuments importants que 

formen un llegat heretat dels diferents moments de la història del poble. La imatge 
més coneguda de Begur és el castell medieval que presideix el municipi (avui en dia 
en runes, però utilitzat com a mirador) però trobem també altres indrets 
interessants per visitar, com les nombroses cases indianes (edificis d’estil colonial, 
construïts per begurencs que el segle XIX emigraren a “les Índies” fugint de la crisi 
econòmica del moment, i que retornaren posteriorment amb una important 
fortuna), les torres de defensa del segle XVI (llegat del temps en que els pirates 
navegaven pel Mediterrani i construïdes pels begurencs com a mitjà de refugi  
contra els seus assalts), l’església (edifici d’estil gòtic dedicat a Sant Pere) o altres 
edificis històrics com el Casino o les Escoles Velles. 

 
(2) Cala de Sa Tuna 

Per la seva situació arrecerada i pel seu accés tortuós, Sa Tuna és una cala 
que sempre resulta un descobriment insospitat per a qui la visita. En aquesta platja 
podem trobar antigues cases de pescadors (avui reformades) que donen un aspecte 
encantador a aquest paratge. Sa Tuna, envoltada com gairebé totes les platges de 
Begur, de penya-segats, al nord i al sud, està protegida per la Punta d'Es Plom, un 
enorme sortint rocós que impedeix veure la línia d'horitzó del mar. Tot plegat forma 
la petita badia de Sa Tuna. Es pot accedir a la part inicial d'aquest sortint passejant 
pel camí de ronda en direcció sud, des d’on es pot veure la Cova de Sant Pau i la 
petita platja de S'Eixugador. Aquest mateix camí de ronda, en direcció nord, du a 
l’amagada cala d’Aiguafreda .  

 
(3) Camí de ronda 
  El camí de ronda és un antic camí que resseguia tot el litoral costaner. 
Principalment era utilitzat pels carrabiners i pescadors. Els primers l’utilitzaven per 
vigilar el contraban de tabac, mentre que els mariners l’usaven per anar a pescar o 
en cas de naufragi. 

 
 

(4) Mirador del Cap de Begur (Semàfor) 
La zona del Cap de Begur, també coneguda amb el nom del Semàfor per 

l’edifici que hi ha emplaçat, ofereix també, des de diversos punts, una vista 
panoràmica espectacular dels penya-segats del Cap de Begur i de la zona de 
Fornells. L’edifici del Semàfor va ser construït el 1891 i, degut al seu emplaçament 
estratègic (segon punt més oriental de tota la península ibèrica), la seva funció era 
d’observatori meteorològic i d’orientació de vaixells. Fins la dècada dels 70 un 
meteoròleg s’ocupava del seu funcionament, com a punt visual de referència i per a 
establir conferències amb els vaixells d’alta mar; però posteriorment fou substituït 
per un sistema automatitzat, i actualment l’edifici es troba abandonat. 

 
 

(5) Camí de Feixes 
Durant el segle XIX la vinya va ser una de les activitats principals dels 

begurencs, junt amb la pesca, i per aquesta raó molts els terrenys del terme 
municipal de Begur tenen encara una distribució esglaonada en feixes. A finals de 
segle, però, la fil·loxera envaí l’Empordà acabant amb gairebé tota la vinya, i 
aquest fet, juntament amb la posterior aparició dels recursos turístics, va dur els 
begurencs a abandonar-la de manera definitiva. 
 

 

 

 



 

(6) Mirador d’Aiguablava 
Des del Mirador d’Aiguablava es pot contemplar una impressionant 

panoràmica de tota la zona de Fornells, amb la platja d’Aiguablava i els penya-
segats de la Punt d’Es Mut de fons. Es tracta d’una bella imatge que mostra la costa 
begurenca, abrupte i irregular, tan representativa de la Costa Brava. Aquest 
mirador compta, a més a més, amb una bonica zona de jardí, amb bancs per 
descansar i una font d’aigua potable. 

 
(7) Platja Fonda 

       Platja Fonda és una espectacular cala a la qual podreu accedir des de Fornells 

seguint el camí de ronda. Aquesta platja deu el seu nom a que es troba enfonsada, 

amb un desnivell important respecte al camí que hi du, i per accedir-hi cal baixar una 

centena d’esglaons. A més a més, les seves aigües també són molt profundes, fet que 

la fa ideal per aquells aficionats al món submarí. Part de l’atractiu d’aquest amagatall 

natural es basa en la seva sorra, de color gris cendra, que al fondre’s amb l’aigua 

cristal·lina del mar mostra uns colors verds turquesa que la fan especial. Aquest 

amagatall natural ha permès que la cala resti verge, conservant una puresa primitiva i 

inoblidable. 

 

(8) Cales de Fornells 

  El nucli de Fornells està format per vàries cales i compta també amb un port 
esportiu envoltat de cases de segona residència. El camí de ronda serveix de nexe 
per arribar a totes les petites cales: situada al nord, l’estreta cala de n’Estasia, i en 
direcció sud, la cala de Ses Orats, seguida de la cala d'en Malaret. Aquestes tres 
cales tenen la característica compartida de que la sorra no és gaire fina, però s’hi 
pot prendre el sol tranquil·lament, i l’aigua és molt clara, de manera que és ideal 
per capbussar-se i gaudir del fons marí. Una mica més allunyada trobem la cala del 
Port d’Esclanyà, més ampla i formada, tant a la zona de platja com dins l’aigua, per 
pedres. 

 

(9) Platja d’Aiguablava 

            Com la majoria de les cales de Begur, la situació geogràfica de la platja 

d’Aiguablava és realment privilegiada. Per les seves aigües cristal·lines i de poca 

fondària, i per la seva sorra fina i clara, la platja ofereix una sensació d’acollidora 

calidesa. El seu entorn natural és gairebé verge, ja que en prou feines ha estat urbanitzat. 

Des de la vora del mar estant es pot contemplar, al nord, el majestuós penya-segat que 

és el Cap de Begur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         (1) CASC ANTIC DE BEGUR 

 

                                                    (2) CALA DE SA TUNA    
 



(3) CAMÍ DE RONDA (S’AIXUGADOR) 

 
(4) MIRADOR CAP DE BEGUR (SEMÀFOR) 

 



(5) CAMÍ DE FEIXES (ITALIANS I PUIG SAGUÀRDIA) 

 
(6) MIRADOR D’AIGUABLAVA 

 
(7) PLATJA FONDA 



(8) CALES DE FORNELLS 

             CALA  N’ESTASIA                                             PORT DE FORNELLS 

                  FORNELLS                                                  CALA DE SES ORATS 

   
       CALA D’EN MALARET                                       PORT D’ESCLANYÀ 
 



(9) PLATJA D’AIGUABLAVA 

 

 

 


