
Jornada Lúdica de GROC 
 
Us proposo de conèixer “el meu món”, és a dir, tota la façana litoral a la qual jo 
he anat tota la vida: a banyar, a pescar... a peu, en bici, en vespino... en 
companyia, en solitari... Es tracta de conèixer un racó idíl·lic de la costa (per 
uns moments, em tornaré sentir a la F.P., quan feia coses de “guiatge i 
acompanyament de grups”), banyar-se, xerrar, etc. 
En acabar la jornada, abans d’anar a sopar, disposareu ens podrem dutxar i 
canviar de roba  
 

PROGRAMA 
 
10 h. Trobada al pàrking de la Platja de Castell. 
Arribeu per Platja d’Aro i  Calonge. Quan hàgiu deixat Palamós a la vostra 
dreta, enfilareu la recta de Vall-llobrega. Trobareu un supermercat Maxi-Dia a 
l’esquerra. Al cap de 100 m. hi ha un desviament a la dreta que va al Càmping 
Benelux i, més endavant, a la platja de Castell. Veureu el símbol de “Pàrking” al 
plànol del document Caminada per les cales. 
 
11 a 12 h. Caminada per muntanya fins al Crit passa t per Roques d’Ase. 
 
12 a 16 h. Del Crit a Castell seguint la façana mar ítima .  
Recorregut: Castell – Roques d’Ase -- Cap Roig -- el Crit -- Font Morisca -- Cap 
de Planes -- el Vedell -- Cala Estreta -- els Canyers – Barraca d’en Dalí – 
Poblat Ibèric -- Castell. 

Bany a El Crit, Cala Estreta i Castell. Repertori de llegendes, aventures 
nàutiques i d’altra mena vinculades als lloc on passem. 

En el decurs de la caminada podrem banyar-nos: porteu roba de bany i 
tovallola. També cal portar menjar (entrepans i fruita) i aigua. 
 
16 a 18 h. Tarda de jocs de platja a Castell : estels, petanca, tennis, caiac, 
etc. Porteu els que més us agradin. Els deixarem al cotxe durant l’excursió i els 
recuperarem a la tornada. Excursió opcional a Salguer (10 minuts) 
 
18 a 21 h. Dutxa, descans i una cerveseta a la fres ca al Càmping Benelux. 
Els qui hagin reservat allotjament, a Palamós, poden aprofitar l’estona per 
instal·lar-se. Els qui ho hagin fet al càmping, encara ho tindran més fàcil. 
 
21,30 h. Sopar. 
Al restaurant Mas Ferriol de Mont-ras.  
Accés per camí que va al càmping Benelux. Abans d’arribar al càmping, 
trobareu un cartell anunciador 
 
24 h. A decidir : cremat a Calella; ball de festa major, etc. 
 

 

 


