
RECORREGUT LLARG

Aquesta ruta ressegueix l’extrem nord del terme municipal de Begur. Combina senders de

bosc, camins de costa i un polsim d’asfalt i esdevé un bon aperitiu perquè els corredors i

corredores puguin tastar gran part de la topografia begurenca.

El punt de partida està situat als afores del casc antic del poble, justament al centre del parc

de l’Arbreda. Quan soni la botzina, els participants es dirigiran en sentit oest per una pista

ampla i asfaltada d’uns 700 metres que facilitarà a tothom situar-se en la posició que més li

convingui.

Trepitjarem les primeres pinedes i començarem a descendir fins a Sa Riera seguint

l’anomenat Camí de l’aigua. Prop del quilòmetre 3 de cursa ens trobarem encarats al mar

dins la pròpia cala. N’escaparem pel Camí de Ronda i no l’abandonarem fins a la Punta des

Pou.

En aquest punt, hi comença la primera ascensió important del nostre recorregut. En primer

lloc ens caldrà superar un pendent asfaltat que ens conduirà a un corriol de pujada que va

superant antigues feixes rurals i pinedes boscoses.

Quan ens trobem a la pista, seguirem en direcció cap a Puig Rodó, indret en què hi ha situat

el primer avituallament. Ens trobem al quilòmetre cinc, les vistes són de tres-cents seixanta

graus i a tall d’ocell podem recórrer amb la mirada la platja de Pals, la Punta d’es Plom i la

cala d’Aiguafreda.

A partir d’aquest moment comença la part més autèntica de la Bacanard; serpentejant per

un feréstec sender de baixada arribarem fins a la Cala d’Aiguafreda. Cal aixecar la testa i

observar la bellesa ancestral d’aquest indret: si el dia acompanya advertireu que l’aigua és

cristal·lina.

Novament pel camí de ronda seguirem cap a Sa Tuna i un cop superada la cala, enfilarem cap

la segona ascensió de la prova. Preneu-vos-la amb calma i assaboriu-la, perquè les vistes són

d’anunci. La pujada és molt variada s’inicia a través de bosc i es relaxa un cop arribem al

monument de Sant Josep. Diuen que és impossible que una fotografia en aquest punt surti

malament, així que aprofiteu-ho!



L’ascensió continua, dura i sense treva fins a les antenes de la Borna. Un cop allí agafarem

aire i ens dirigirem cap al rec de Sa Tuna.

El desnivell encara és positiu, aquest cop pugem entremig de la vall assilvestrada del rec de

Sa Tuna. L’esforç acaba després de superar la línia d’alta tensió que ens condueix al Puig Sa

Guàrdia. En aquest segon avituallament podrem contemplar la badia d’Aiguablava, el nucli

de Fornells i si alcem la mirada aquesta es perd fins la Serra de Cadiretes i les Gavarres cap al

sud.

El recorregut llarg continua amb un descens vertiginós pel Rec Ses Gralles. Parem atenció

amb la baixada, perquè en alguns punts de pedra solta cal ser prudents.

Un cop a baix atravessarem el nucli de Fornells, farcit de cases pintoresques i un petit port.

En aquesta zona el camí de Ronda és molt bonic i podrem entretenir-nos recorrent túnels i

trepitjant petites cales.

Serà després de superar la Cala d’Aiguablava que enfilarem muntanya amunt i ens dirigirem

a la part més exòtica del recorregut: Ses Falugues. La pujada a Ses Falugues és espectacular,

vestida de granit de cap a peus, amb trams exigents i alguns punts tècnics en què cal

grimpar. La baixada que la precedeix és més senzilla i ens conduirà al tercer avituallament.

Som al quilòmetre 17 i ens orientarem cap a l’últim cim de la ruta, Son Ric. Aquest puig es

troba a 322 metres sobre el nivell del mar i és un dels turons que protegeix el nucli

urbanístic de Begur.

Un cop superat aquest últim obstacle, ja ens centrem en el tram final de la nostra ruta.

Canviem d’asfalt a línia elèctrica i d’aquí al corriol entre feixes que ens porta al Puig de la

Creu d’en Ralló. A continuació un fort descens fins als horts municipals i després d’un rec,

travessem el poble de punta a punta mentre descendim fins el punt de sortida. Esmorzar,

abraçades càlides, un munt d’anècdotes i una nova experiència a les cames.


