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Introducció

El present treball és el segon lliurament d’una sèrie de cinc 
volums que vol donar a conèixer la totalitat de les platges i 
cales de la Costa Brava accessibles a peu. Resten fora del treball 
aquelles cales que tan sols són accessibles des del mar.

Aquesta segona part abraça gran part del litoral del Baix 
Empordà; en concret, les façanes marítimes de Palamós (des de 
la cala Fosca fins al límit amb Mont-ras), Mont-ras, Palafrugell i 
Begur.

Tots els municipis tenen un petit apartat on es fa una 
pinzellada de la seva història i es descriu els principals indrets 
d’interès turístic, més enllà de les cales.

Cada platja o cala té la fitxa corresponent, on es fa constar 
l’entorn, l’orientació, l’accés, població més propera, existència o 
no de transport públic, on aparcar, característiques (dimensions 
i tipus de ferm), serveis i, finalment, es fa una descripció on es 
detallen certs aspectes singulars de la platja o cala.

Aquestes guies, més enllà de pretendre ser una eina útil per 
a l’amant de les platges, vol ser una crida a conservar l’entorn i 
una manera de redescobrir el nostre litoral, tot donant a conèixer 
tots els detalls que fan que la nostra costa sigui tan variada, des 
dels amples i bulliciosos passeigs marítims fins a la petita cala 
recollida on, per arribar-hi, no ens quedarà cap més remei que 
caminar una bona estona, a canvi de gaudir d’un paratge tranquil 
i natural.

Introducció
5
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Palamós

Palamós

Les primeres referències 
d’assentaments humans a Pa-
lamós es troben en el dolmen 
de Montagut (2500-1500 aC) i 
després en les restes del poblat 
ibèric de la platja del Castell.

Alguns autors han supo-
sat que Palamós, amb el nom 
de Paleòpolis, va ser una de 
les antigues colònies que els 
grecs van tenir al litoral ca-
talà.

L’any 1277 Pere III el Gran 
va encarregar la compra del 
castell de Sant Esteve, cons-
truït sobre restes romanes, i va 
iniciar el desenvolupant d’un 
nou nucli de població. La seva 
fundació va venir de la neces-
sitat de fer un nou port reial.

L’any 1543 els atacs de l’es-
quadra turca de Barba-rossa 
van caure sobre la vila de Pala-
mós i van crear una gran catàs-
trofe a la població. D’aquesta 
època data la butlla papal con-
cedida per permetre que es re-
cuperés la població.

L’any 1652 la pesta va as-
solar la població. D’aquí va 
néixer el pelegrinatge anual a 
l’ermita de Bell-lloc, tradició 
datada del segle XIII.

Gentilici: Palamosí, palamosina
Superfície: 13,99 km2

Altitud: 12 m
Població (2006): 17.197 hab.
Densitat: 1.229,24 hab./km2

Coordenades: 41º 50’ 45”, 3º 07’ 44” E

Llocs d’interès a Blanes
Castell de Vila-romà i santua-
ri de Nostra Senyora de Bell-
lloc.
Pont Eiffel.
Passeig Marítim, amb l’àncora 
del vaixell Isidoro, el brollador 
dels vents i el canó de Pala-
mós.
Església parroquial de Santa 
Maria.
Barraca d’en Dalí.
Castell de Sant Esteve.
Església de la Fosca.
Les illes Formigues. Són un 
grup de quatre petits illots 
situats a 1.300 m de la punta 
d’en Canet. Són roques nues 
de formació primàriament cal-
cària i pràcticament desprove-
ïdes de vegetació, ja que quan 
hi ha mala mar les cobreix l’ai-
gua. Estan senyalitzades amb 
un far situat a l’illot de la For-
miga Gran. Les Formigues són 
un refugi per a les aus marines, 
com gavines i corbs marins.
Els fons de les Formigues va-
rien des dels 9 metres fins a 
més de 45. Hi ha nombroses 
coves submarines i abundància 
de formes vitals, especialment 
gorgònies multicolors.
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Històricament, van ser l’esce-
nari de la batalla naval de les 
Formigues, que tingué lloc 
molt a prop d’aquests illots en 
el segle XIII. Aquesta batalla 
va ser un intent francès sota 
el regne de Felip III l’Ardit 
d’envair Catalunya l’any 1285 
El rei català, Pere el Gran, va 
fer venir la flota catalana que 
llavors estava a Palerm, capi-
tanejada per Roger de Llúria. 
L’exèrcit francès, considerat 
com a croat pel papa Martí IV, 
disposava de 40 galeres men-
tre que l’exèrcit de la coro-
na d’Aragó en disposava de 

30. Malgrat la inferioritat de 
forces, la victòria va estar en 
mans dels catalans. Aquesta 
derrota naval, junt amb la que 
es va produir a terra al coll de 
Panissars, va forçar Felip III 
a retirar-se. Felip, greument 
malalt, moria a Perpinyà. Els 
francesos tan sols van poder 
mantenir l’ocupació a la Vall 
d’Aran fins el 1313. La derrota 
francesa també va suposar la 
confiscació del Regne de Ma-
llorca per part del rei Pere.
En un edicte publicat per la 
Generalitat el 28 de febrer del 
2007, s’establí que les illes, 
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fins aquell moment comparti-
des pels municipis de Palamós 
i Mont-ras, passaven a estar 
exclusivament al terme de Pa-
lamós.
A finals de l’any 2008, el De-
partament de Governació de 
la Generalitat de Catalunya va 

decidir dividir el grup d’illots 
entre els municipis de Palamós 
i Palafrugell. Sis illes, que fan 
un total de 1.488,8 m2, van 
ser adjudicades a Palamós i 
les altres deu, que tenen una 
extensió de 1.627,8 m2, a Pa-
lafrugell.
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Cala Fosca

Entorn: Urbanitzat. 
Orientació: Est – sud-est.
Coordenades: 41º 51’ 25” N –
3º 08’ 35” E.
Accés: Per accedir a la platja, 
caldrà anar al barri de la Fos-
ca, accessible des de Palamós 
per la carretera de la Fosca. 
Hi ha prou indicacions perquè 
tot plegat sigui un accés rodat 
molt evident.
Transport públic: Sí.

Població més propera: Som 
dins del nucli urbà de Pala-
mós.
On aparcar: Si tenim sort i no 
hi ha gaire massificació de vi-
sitants, és possible aparcar ben 
a prop de la platja, al mateix 
passeig marítim de la Fosca o a 
qualsevol dels carrers interiors 
(carrer de la Roca Fosca, carrer 
de Josep Pla, carrer de Martí 
Roger i Crosa, etc.).

Cala Fosca
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Palamós

Característiques: Gran platja 
de ferm de sorra granulosa.
Serveis: Tots els típics de la 
primera línia de mar urbana: 
bars, restaurants, botigues, 
etc. També hi ha lloc de so-
cors, vigilància i lloguer de 
material per dur a terme di-
verses activitats lúdiques i 
aquàtiques.
Descripció: Som davant de la 
platja més popular de la pobla-
ció de Palamós, que no es veu 
afectada per cap mena de port, 
ni mercantil ni esportiu.

La cala, molt freqüentada a 
l’estiu i immortalitzada per 
reculls fotogràfics antics, en-
cara conserva certa màgia del 
passat. Per sort, al seu voltant 
no s’hi ha deixat construir les 
masses d’edificis que són la tò-
nica de tota la veïna badia de 
Palamós.
Prop de la platja hi trobem 
l’ermita o capella de Santa Ma-
ria de la Fosca, que dóna nom 
a l’indret, i al marge nord hi 
observarem el castell de Sant 
Esteve de la Fosca.
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Cales del Castell
de Sant Esteve de la Fosca

Entorn: Natural.
Orientació: Sud.
Coordenades: 41º 51’ 30” N –
3º 08’ 55” E.
Accés: Aquest sistema de pe-
tites cales forma part de la 
façana litoral del principi del 
camí de ronda que neix a la 
cala Fosca i que es dirigeix 
vers la cala s’Alguer i la platja 
del Castell. És un camí ample i 
molt ben arranjat, marcat amb 
senyals de GR. Com a referèn-
cia d’on comença el trajecte, 
tindrem ben visibles les runes 
del castell de Sant Esteve de 

la Fosca. Per accedir al prin-
cipi d’aquest camí caldrà anar, 
doncs, a la cala Fosca. I per 
accedir a la platja, caldrà anar 
al barri de la Fosca, accessible 
des de Palamós per la carretera 
de la Fosca. Hi ha prou indi-
cacions perquè tot plegat sigui 
un accés rodat molt evident.
Transport públic: Sí. A la cala 
Fosca, situada a l’extrem de 
llevant d’on comença el camí 
d’accés a aquestes microcales.
Població més propera: Som 
a tocar del nucli urbà de Pa-
lamós.

Cales del Castell de Sant Esteve de la Fosca
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Palamós

On aparcar: Si tenim sort i 
no hi ha gaire massificació de 
visitants, es pot aparcar ben 
a prop de la platja, al passeig 
marítim de la Fosca o a qualse-
vol dels carrers interiors (car-
rer de la Roca Fosca, carrer 
de Josep Pla, carrer de Martí 
Roger i Crosa, etc.).
Característiques: Petit siste-
ma de cales rocalloses situat 
a la vora del camí de ronda. 
La primera cala, que és la més 
gran, presenta el llit de còdols 
grans; la resta, que són molt 
petites, són essencialment ro-
calloses.
Serveis: A la zona de les 
micro cales no hi trobarem 
cap servei, però, per la pro-

ximitat al passeig marítim de 
la Fosca, ens podrem bene-
ficiar dels seus establiments 
i serveis per menjar, beure o 
aprovisionar-nos. Cal tenir en 
compte, però, que el servei de 
vigilància i de socors de la cala 
Fosca no es pot fer extensible 
a aquest sector, ja que visual-
ment resta fora de l’àmbit d’ac-
ció del personal de seguretat 
de la cala Fosca.
Descripció: Alternativa per 
fugir de la massificació de la 
popular cala Fosca, sense haver 
de caminar gaire. Tota aquesta 
zona litoral forma part de l’ini-
ci del camí de ronda que uneix 
Palamós amb Calella de Pala-
frugell. Les runes de l’església-
castell de Sant Esteve de la 
Fosca són ben visibles i es lo-
calitzen molt a prop de la línia 
marítima. Segurament aquesta 
proximitat ha estat un dels fac-
tors principals de l’elevat estat 
de runa en què es troba.
Val a dir que les cales tenen 
una orientació força bona que 
evita la influencia de la tra-
muntana, ja que són a recer 
d’aquest vent i encara sota 
la protecció de la badia de la 
cala Fosca. No obstant això, 
cal evitar aquestes cales en cas 
que la mar no estigui comple-
tament calmada, ja que llavors 
de seguida podríem estar a 
l’exposició del trencaones. El 
tram de camí situat al costat 
de les cales és molt transitat i, 
per tant, la tranquil·litat hi és 
relativa.
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