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SECCIÓ DE SENDERS 
AETALAIA 

SENDER DEL MEDITERRANI GR-92 

7a Etapa: TORROELLA DE MONTGRÍ - GOLA DEL TER - MAS PLA 

FONTCLARA - PALAU-SATOR 

HORARI PREVIST 

Sortida de la Plaça de l'Estació de Vilanova i la Geltrú. 

Àrea de la Selva. Esmorzar. 

Torroella de Montgrí. Inici de l'excursió. 

La Gola del Ter. Reagrupament. 

l'1as Pla. Reagrupament. 

Cruilla carretera C-31 amb el PR- 108. Reagrupament. 

Fontclara. Reagrupament. 

Palau-sator. Final. Dinar (hi ha restaurants) i visita. (Vegeu nota 1). 
Sortida cap a Ullastret. (Vegeu nota 2). 

Ullastret. Visita al poblat ibèric (condicionada per l'horari). 
Sortida cap a Vilanova. 

Vilanova i la Geltrú. 
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6 h 

7,45 h 
8,15 h 

9,15 h 

10,40 h 
10,50 h 

11.30 h 
11,40 h 

12.35 h 
12,45 h 

13.35 h 
13,45 h 

14,05 h 
16,00 h 

16,30 h 
17,30 h 

20,15 h 

1 ** És previst que els autocars puguin arribar a Palau-sator. Ara bé, si no poguessin arribar, aleshores els trobaríem (esperem) 
a FontcIara; això significa que els qui es porten el dinar l 'haurien de recollir en passar per aquest poblet. 

2 ** Si els autocars no poguessin arribar a Palau-sator els hauríem d'anar a trobar a la carretera GI-651, que va cap a Peratalla
da. En aquest cas, a l'hora prevista (16 h), ens trobaríem a la sortida de Palau-sator (en aquesta direcció) per anar cap a 
l'esmentada carretera. 

** 

** 

** 

Tingueu en compte que l'organització sempre pot modificar aquesta previsió d'horari en funció de com es vagi desenvo
lupant l'etapa (Condicions meteorològiques, retards o avançaments imprevistos, etc). 
Si us plau, sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i vigileu que hi sigui tothom. 
Atenció: La Secció de Senders disposa d'un telèfon mòbil (680102567). Per a qualsevol comunicació amb la Secció el dis
sabte abans de l'excursió o el mateix diumenge utilitzeu només aquest telèfon. (Els dissabtes de 14h a 16h i el diumenge a 
partir de mitja hora abans de l'hora prevista per a la sortida). 
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DESCRIPCIÓ DE L'ETAPA 

L'etapa d'avui segueix l'antic traçat del GR-92 que per anar de Torroella de Montgrí a Pals passava 
per la Gola del Ter i el mas Pla. Trobarem l'actual GR-92 una mica abans d'arribar a la vila de Pals; 
aleshores, però, en comptes de seguir endavant anirem en direcció a Torroella de Montgrí per tal de 
poder visitar els interessants poblets de Fontclara i Palau-sator. És un recorregut totalment pla que tra
vessa la zona dels aiguamolls de Pals avui ocupats, en part, per camps d'arròs. 

Horari 
Parcial 

0:00 

Horari 
Total 

0:00 

Distància (km) 

0,000 

Comencem l'etapa a l'extrem sud de Torroella de Montgrí. Hem d'anar per la carretera de Pals en di
recció al riu Ter. 

0:05 0:05 0,400 

Just després de travessar el riu hem de deixar la carretera i agafar el camí de l'esquerra que segueix pel 
marge dret del riu, aigües avall. Compte perquè el GR-92, en aquest punt, va aigües amunt. 

Una mica més endavant deixem un trencall a la dreta. Anem vorejant el riu envoltats per un canyissar. 

0:33 0:38 2,900 

En passar prop del mas de la Capellana el camí frega el revolt de la pista asfaltada que també va cap a 
la Gola del Ter; seguim endavant per la riba del riu. Ara, a la dreta, tenim un canal que primer va pel 
costat del camí i després se'n separa. 

0:08 0:46 3,500 

Tornem a tenir el canal prop del camí; passem per un tram una mica elevat respecte de l'arbreda de la 
dreta. Davant nostre ja podem veure la magnífica panoràmica de la desembocadura del Ter. 

0.07 0:53 4,000 

La pista asfaltada se'ns apropa novament sense arribar a tocar el camí; anem parallels. 

0:08 1:01 4,600 

Deixem un camí a la dreta que va cap a la pista asfaltada. 



0:17 1: 18 5,900 

Deixem un altre camí a la dreta que va cap a cal Bonic; en aquest punt, al riu, hi ha un petit embarca
dor. A la dreta queda un grup de cases. 

0:07 1:25 6,400 

Arribem a la Gola del Ter des d'on podem gaudir d'una magnífica panoràmica de les illes Medes. El 
camí va cap a la dreta i segueix parallel a la línia de costa. 

0:04 1:29 6,700 

Passem per un tram sorrenc; seguim endavant en direcció a les antenes de l'antiga radio Liberty. 

0:02 1:31 6,850 

A la dreta deixem una pista; hi ha un pal indicador. Hem de seguir endavant. 

0:03 1:34 7,080 

Atenció: Just abans d'arribar a la tanca del càmping que veiem davant nostre, a la dreta, hem de deixar 
el camí que voreja la platja i agafar-ne un d'herbós que va cap a l'interior. Anem per entremig de dos 
recs, parallels a la tanca del càmping que ara ens queda a l'esquerra. 

0:04 1:38 7,400 

Desemboquem en un camí transversal més fressat; hem d'anar cap a l'esquerra de manera que continu
em vorejant el càmping. Podem veure algunes marques de l'antic traçat del GR-92. 

0:02 1:40 7,570 

Arribem en una trifurcació. Deixant de banda la branca de la dreta podem triar qualsevol de les altres 
dues: la del mig, que segueix recta, o la de l'esquerra, que després de travessar el rec va enganxada a 
la tanca del càmping; una mica més endavant s'uniran. 

0:01 1 :41 7,670 

En arribar prop d'un gran dipòsit girem 90° cap a l'esquerra mantenint-nos a frec del càmping; a la 
dreta hi ha unes roulottes. Més enllà fem un altre gir de 90°, ara cap a la dreta. 

0:02 1:43 7,820 

Deixem un camí a l'esquerra i, poc després, un corriol a la mateixa banda. 

0:03 1:46 8,080 

Se'ns separa un altre camí per l'esquerra. 

0:02 1:48 8,250 

Per la dreta se'ns uneix un camí i, uns metres més enllà, desemboquem a la carretera d'accés al Mas 
Pinell; l 'hem de seguir cap a la dreta. 

Parallel a la carretera, a la nostra esquerra, hi ha un rec cobert que permet passar-hi per sobre i que es
tà senyalitzat com un PR. Una mica més endavant podrem accedir-hi i d'aquesta manera canviarem 
l'asfalt pel ciment. 



0:21 2:09 9,850 

Després de fer un revolt cap a l'esquerra, a les envistes del Pinell de Dalt, que queda un xic enlairat, el 
rec ens retorna a la carretera; l'hem de seguir cap a l'esquerra. 

0:07 2:16 10,350 

Arribem al mas Pla; a la dreta deixem un camí que va en direcció al riu Ter per on segueix el PR. 
Nosaltres hem de seguir per la carretera. 

0:01 2:17 10,450 

Deixem la carretera per agafar un camí que surt cap a l'esquerra. A la cruïlla hi ha un pal indicador 
que ens diu que Fontanilles és a 5,9 km. 

0:04 2:21 10,780 

El camí gira 90° cap a la dreta i travessa un rec. Passem per entremig dels camps d'arròs que hi ha a 
les rodalies de Pals. 

0:04 2:25 11,080 

Deixem un trencall a l'esquerra; seguim endavant. 

0:13 2:38 12:080 

Arribem prop de la carretera que va de Torroella de Montgrí a Pals, C-31; el camí gira 90° cap a 
l'esquerra i continua parallel a la carretera. 

0:02 2:40 12,230 

Just després de travessar un rec arribem en una cruïlla on hi ha un pal indicador; hem de seguir enda
vant, en direcció a Fontanilles. 

0:09 2:49 12,930 

En una cruïlla on hi ha un altre pal indicador, deixem, a la dreta, el camí que va cap a Fontanilles i se
guim endavant. 

0:02 2:51 12,960 

Deixem un trencall a l'esquerra, travessem un rec i deixem un altre trencall a l'esquerra. A la dreta, 
ran del rec, queda una petita edificació; anem endavant seguint les marques d'un PR. 

0:01 2:52 13,060 

Atenció. Quan el camí gira cap a la dreta per tal de travessar un rec i anar a trobar la carretera, l'hem 
de deixar i continuar endavant per un camí poc fressat i herbòs que va parallel a una filada de xiprers; 
seguim el PR. En aquest punt també rebutgem un trencall que va cap a l'esquerra i després segueix pa
rallel al nostre camí però situat a l'altra banda de l'esmentada filada. 

0:02 2:54 13,210 

El camí travessa un rec per un pont senyalitzat pel perill d'esfondrament! Compte amb el sobrepes. 

0:01 2:55 13,310 

Passem a frec d'una petita construcció que ens queda a la dreta i desemboquem al camí d'accés al Molí 



de Pals que ens queda a l'esquerra una mica allunyat. Hem d'anar cap a la dreta; travessem un rec. 
Més endavant, a l'esquerra, hi ha una zona amb moviment de terres. 

0:02 2:57 13,510 

Desemboquem en una pista transversal; l 'hem de seguir cap a la dreta en direcció a la carretera que te
nim a tocar. A l'esquerra podrem veure les installacions d'una singular granja d'estruços. Una vegada 
arribats a la carretera hem d'anar cap a l'esquerra. 

0:02 2:59 13,700 

Deixem la carretera que va cap a Palau-sator i Peratallada a la dreta; continuem endavant. 

0:03 3:02 13,900 

Hem de deixar la carretera i agafar el camí que surt per la dreta; a la cruïlla hi ha un pal indicador del 
PR-108 que va cap a Pals. 

Més endavant deixem l'entrada d'una finca a la dreta, travessem un rec i deixem un trencall a la dreta. 
Estem travessant l'indret conegut com l'Estany de Pals. 

0:14 3:16 15,000 

Deixem un camí a l'esquerra. 

0:02 3:18 15,200 

Arribem en una cruïlla on hi ha un pal indicador i on retrobem el GR-92. Seguint endavant arribaríem 
a Pals; nosaltres anirem cap a la dreta, en direcció a Fontclara i Palau-sator. 

0;10 3:28 15,900 

Arribem en un nucli de masies entre les quals hi ha can Bac, un antic casalot reconvertit a restaurant. 
Hem de vorejar aquest nucli, deixant els edificis a la dreta, i seguir endavant. 

0:05 3:33 16,300 

Desemboquem a la carretera que va cap a Peratallada; l 'hem de travessar i continuar pel camí que se
gueix per l'altra banda. 

0:05 3:38 16,700 

Deixem un camí a la dreta. 

0:07 3:45 17,200 

Arribem a la carretera d'accés a Fontclara; a la cruïlla hi ha un pal indicador. Hem d'anar cap a la dre
ta per entrar al llogarret. 

0:05 3:50 17,600 

Arribem a la plaça de la Vila de Fontclara; el GR gira cap a l'esquerra per anar a trobar la carretera 
que mena a Palau-sator. 

0:17 4:07 18,800 

Arribem a Palau-sator, on finalitza l'etapa d'avui. 



PALAU-SATOR 

Palau és una població que manté l'antic aspecte feudal; al centre, a l'interior del recinte emmurallat 
medieval, en la part més alta del puig, s'alça la torre del castell. L'església parroquial es construí, en 
canvi, extramurs. 

L'origen del poblament és, com a mínim, d'època romana; ho 
demostren els vestigis, ceràmica de diversa tipologia, que 
apareixen pels camps dels contorns de la població. 

En un precepte de l'any 878 és citat el lloc anomenat Palatii 
Murorum. L'any 904 el bisbe de Girona Servus-Dei donà les 
dècimes i primícies de la villa Palatio Maurore a les esglésies de 
Santa Maria de La Bisbal, Sant Joan de Salelles i Sant Miquel 
de Cruïlles, en consagrar-les. 

En documents més tardans el poble és anomenat únicament 
Palau o bé es complementa amb l'apellatiu actual (Sa Tor o de 
la Torre). En un text -en català- de 1338 apareix com a 
jurisdicció dels Senesterra. 

L'any 1380 el castell de Palau-sator fou venut pels Senesterra a 
Bernat Miquel, secretari de Pere el Cerimoniós. La família 
Miquel posseí aquest senyoriu, en successió directa, fins al 
1600. 

D'entre els fets d'aquests anys cal destacar l'assalt i el saqueig del castell per part dels pagesos remen
ces (principis d'octubre de 1485), en el qual feriren mortalment Jaume-Lluís Miquel, gendre del senyor 
del Castell d'Empordà i senyor, al seu torn, de Palau-sator. 

La batllia de Palau-sator de 
1632 estava formada pels 
mateixos nuclis que s'integren a 
l'actual municipi: Palau-sator, 
Sant Feliu de Boada, Fontclara, 
Pantaleu i Sant Julià de Boada. 

La tardor de 1970, en fer les 
obres de sanejament del poble, 
en practicar els solcs per a les 
conduccions, aparegueren les 
restes d'un necròpolis baix
romana o alto-medieval. Tots 
els enterraments es trobaren 
intramurs, a la Plaça de la Vila i 
a l'immediat Carrer del Portal. 

A la plaça, les sepultures eren totes de lloses planes, de pedra sorrenca, mentre que al Carrer del Portal 
n'aparegueren en tègula. A les tombes no hi aparegué ceràmica. No hi havia, doncs, ofrenes. El jaci
ment no fou estudiat i les troballes van ésser novament colgades i, en bona part, destruïdes. 

*************************** 
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