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Ahir vàrem anar a preparar la “penúltima” etapa de la Ruta del Ter de va de Verges a la Gola del Ter, en-
front de les illes Medes, seguint pel marge de l’esquerra del riu. 
 

 
 
La previsió era que un cop arribats a la Gola anèssim fins a una zona urbanitzada (La Platera) que és a tocar 
i que segons els mapes i les fotos aèries semblava accessible a l’autocar. Ara bé, en explorar el terreny và-
rem trobar-nos que aquesta zona ara no és ni accessible als vianants perquè està en una fase de recuperació 
dels aiguamolls que hi havia i que va malmetre l'orgia immobiliaria dels anys 80 a la Costa Brava tal com 
diu l’article del link adjunt. 
 
http://www.costabravadigital.cat/index.php/torrella-l-estartit/begur-13/315-actualitat-i/63522-un-projecte-
life-permetra-recuperar-els-aiguamolls-de-la-platera-el-2015 
 
Així doncs, per tal de sortir de la Gola i arribar a un punt accessible a l’autocar (el càmping “El Molino”) 
vàrem haver d’anar un bon tros per la platja. Tot plegat una mica fatigós. 
 
Hi ha una altra possibilitat de sortir de la Gola: és travessar a gual el Ter, que al seu final és força estret, 
assolint així la seva riba dreta des d’on es pot arribar més aviat a un punt accessible a l’autocar. Aquesta 
opció, però, comportaria repetir (a petita escala) la travessa amb aigua al coll de Sa Calobra. 
 
Davant d’aquesta situació ens plantejarem deixar la Ruta del Ter a Torroella de Montgrí tot passant el riu 
pel pont que hi ha allà (l’últim) i arribar a la Gola pel marge de la dreta del riu. No vàrem tenir temps de fer 
aquest recorregut però per les indicacions dels pals de senyalització que vàrem veure no ha de presentar cap 
dificultat. Així doncs, ho farem d’aquesta manera. 
 
Fer-ho així té l’avantatge de poder fer el dinar comunitari de fi de ruta en un restaurant que hi ha al costat 
mateix de la Gola, el restaurant Picasso. En aquest restaurant fan un menú per a grups per 23 euro que sem-
bla que està prou bé. Per tal de reintegrar als senderistes part dels beneficis de la Secció aquesta assumirà els 
3 euro que corresponen als postres; així doncs, el preu del menú serà de 20 euro. 
 
Tan aviat com es pugui us farem arribar la llista de plats del menú perquè en feu la tria. 
 



Abans dèiem que aquesta és la “penúltima” etapa. Això és així perquè s’ha pensat de fer-ne una “última” el 
diumenge 5 de juliol. Resulta que la Ruta del Ter, en arribar a la Gola continua vers l’Estartit, puja cap al 
Montgrí i baixa a Torruella on s’acaba definitivament. 
 

 
 
 
Hem pensat de fer part d’aquesta etapa, començant-la a l’Estartit. Amb aquesta retallada el quilometratge 
seria inferior a 10 km però el desnivell no és menyspreable; el Montgrí té una altitud d’uns 315 m. 
 
Ja us farem arribar més detalls de la proposta. 
 
Salutacions 
 
La Junta ?? 


