
 

 

Descobrir a peu la Costa Brava 
 
Escollir rutes per un espai tan singular com la Costa Brava és una tasca tan 
difícil com escollir entre el cel i el paradís. Des de l’espectacular talaia dels 
camins de ronda, que, serpentejant entre roques, ens ofereixen la corprenedora 
vivència de contemplar el constant festeig entre les muntanyes de granit i les 
zones de mar blava, fins a les riuades de pins d’un verd desbordant i les 
daurades cales que justifiquen, amb el seu recorregut entremaliat, la 
denominació de Costa Brava per a l’espai marítim que banya les comarques de 
l’Alt i el Baix Empordà i de la Selva, passant per les planes interiors del Gironès 
i el Pla de l’Estany, tots els camins ens aboquen a la descoberta d’una 
geografia prodigiosa, única arreu del món. 
 
El visitant de seguida se sent atret per la natura —de colors canviants segons 
l’època de l’any—, i pel gran ventall de propostes esportives i culturals que 
ofereixen els diferents territoris. 

Els senders de la Costa Brava són més que una activitat; són una vivència que 
ens permet descobrir com de lluny arribà la imaginació del Creador, amb una 
natura capaç de jugar amb els nostres sentits, amb un laberint insospitat de 
llum i colors exuberants i amb una història que ha estat testimoni de totes les 
civilitzacions: restes gregues i vil·les romanes, poblacions medievals, esglésies 
romàniques i gòtiques i construccions militars conviuen harmoniosament, en un 
clima temperat i acollidor, amb uns costums que encara respecten les 
tradicions i una gastronomia capaç de recuperar els aspectes més originals i 
combinar-los amb la creativitat més desbordant. 
 
Paratges magnífics de mar i de muntanya, on es pot viatjar al passat gràcies al 
llegat de l’art romànic i a les tradicions que ens recorden els orígens d’unes 
terres molt riques, però també modernitat en estat pur, es combinen per fer 
d’aquest lloc l’espai ideal per gaudir de la pràctica del senderisme. I tot en una 
mateixa destinació, amb moltes cares diferents, però amb un denominador 
comú: les ganes de caminar. 

Ara bé, escollir entre la multitud de senders i entre el mar i la muntanya és una 
elecció que pertoca al visitant. 
 

La proposta: el GR 92 

És un sender de gran recorregut lineal i d’uns 200 quilòmetres, de dificultat 
baixa-mitjana, que ressegueix tot el litoral gironí, amb excel·lents vistes sobre 
les cales i els pobles de la Costa Brava i el Mediterrani. Transcorre sempre 
seguint la línia de la costa, fet que permet gaudir de panoràmiques 
extraordinàries, tot i que en alguns trams és inevitable que se n’aparti una mica. 
Llavors recorre espais interiors, també de gran bellesa i interès natural. 
Coincideix amb els camins de ronda en part del seu recorregut, moment en què 
el sender es converteix en un camí fàcil i molt agradable per gaudir en família. 
Creua llocs de gran interès natural com el Parc Natural del Montgrí, les Illes 
Medes i el Baix Ter, el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà o el Parc 
Natural del Cap de Creus.  



 

 

En funció de si es prefereix fer el recorregut de nord a sud o bé de sud a nord, 
el punt de sortida serà al municipi de Portbou o bé al de Blanes. 

 
www.costabrava.org  

 

http://www.costabrava.org/

