
 
 

Oncotrail 2018    Full de ruta pels cotxes  

 
Degut a que és comú l’ús de telèfons mòbils com a navegador GPS, i molts dels controls són en 
llocs coneguts, hem posat una taula amb els emplaçaments per a entrar-los al navegador, com el 
GoogleMaps que tenen tots els mòbils. 
 

Els controls de la zona de Gavarres, on no hi ha carreteres, estan marcats amb cintes com cada any. 
 

Control Nom del control Nom pel buscador de google maps Coordenades GPS DATUM 

WGS84 

1 Castell Platja del Castell, Palamós N41.86496° E3.15665° 

2 Llafranc Llafranc N41.89415° E3.19390° 

3 Puig Son Rich Carrer Font de la Salut, Begur N41.94879° E3.21395° 

4 Platja del Racó Passatge Racó, Begur N41.98009° E3.20698° 

5 Pals Pavelló D'Esports de Pals N41.97055° E3.14698° 

6 Cau dels Pins Santa Susanna de Peralta N41.95250° E3.08982° 

7 Camp de la Cadena Camp de la Cadena N41.91491° E3.09091° 

8 Fitor Santa Coloma De Fitor N41.90585° E3.08674° 

9 Pavelló de Calonge Pavelló Municipal d'Esports de Calonge N41.86154° E3.08278° 

10 Vall-Llobrega Escola Pública Vall-Llobrega N41.87930° E3.12578° 

11 Palafrugell (arribada) Institut Baix Empordà N41.91039° E3.16657° 

 
Entrant les coordenades al buscador del Google Maps del mòbil, obtindreu el punt directament al mapa, el 
format ha de ser per exemple: n41.86496 e3.15665 (atenció al posar punt i no coma) 
 
SORTIDA → CASTELL 1 
Agafeu la carretera C-31 direcció Palamós, i sortiu a la indicació per anar a la platja de Castell. 
 
CASTELL → LLAFRANC 2 
Torneu per la carretera C-31 de Palamós a Palafrugell, aneu direcció platges i cap a Llafranc i cap al Club 
Tennis Llafranc (a l’esquerra). 
 
LLAFRANC → PUIG SON RICH 3 
Pugeu cap a Begur, ATENCIÓ que abans d’arribar al nucli urbà, us heu de desviar a la dreta. 
 
PUIG SON RICH → PLATJA DEL RACÓ 4 
Seguiu les indicacions fins a la platja de Pals. 
 
PLATJA DEL RACÓ → PALS 5 
Sense complicació, aneu fins al Pavelló de Pals 



PALS → CAU DELS PINS 6 

Sortiu de Pals direcció la Bisbal (sense arribar-hi) C-66 , ATENCIÓ que en un canvi de rasant, hem 
de sortir de la carretera en un carrer a la dreta. 
 

CAU DELS PINS → CAMP DE LA CADENA 7 

Sortiu a la carretera C-66 pel mateix lloc que l’heu deixat abans, direcció la Bisbal,  ATENCIÓ que al 
cap de 800 metres la deixem, per sortir a l’esquerra per agafar el camí de Fitor. Aquí ja anem 
seguint les cintes. En aquests trams de muntanya, el google maps no és útil, seguiu les cintes. 
 

CAMP DE LA CADENA → FITOR 8 

Seguiu les cintes, compte que l’últim quilòmetre és comú amb els que surten de Fitor i van cap a 
Calonge, us els trobareu de cares pel camí. 
 

FITOR → PAVELLÓ CALONGE 9 

Compte a la sortida de l’avituallament, que arriben altres cotxes, al cap d’un quilòmetre trobareu 
un encreuament per agafar la pista que baixa cap a Palamós. 
Un cop torneu a trepitjar asfalt, quan hagueu travessat el pont que passa per sobre la C-31, torneu 
a activar el google maps, i aneu cap al Pavelló de Calonge. 
 

PAVELLÓ CALONGE → VALL-LLOBREGA 10 

Sortiu de l’avituallament cap a la carretera C-31, seguint les indicacions de Palamós. Un cop a la 
carretera, NO sortiu a Palamós, aneu tirant i agafeu la sortida de Vall-Llòbrega. 
 

VALL-LLOBREGA → ARRIBADA 11 

Sortint de Vall-Llòbrega, aneu seguint totes les indicacions que vagin a Palafrugell fins al pàrquing 
de terra de davant de l’institut Baix Empordà. Enhorabona!! 


