Preu

8€
Inclou l'asseguran�a obligat�ria

Diumenge, 18 de juny de 2017

Dues distàncies

10k

15k

Cursa llarga de 15 km aprox. i cursa curta 10 km aprox.

Obsequi

Obsequi per a tothom

Esmorzar

Entrepans (llonganissa, botifarra negra i formatge) i begudes (vi i refresc)

Inscripcions el mateix dia a partir de les 6:45 h al Passeig del Mar
Ho organitza:

Amb el suport:

A les 8 h del matí,
al Passeig del Mar de Palamós
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Segons estableix la Llei Org�nica 15/1999
del 13 de desembre, les dades s’incorporaran a un fitxer propietat de l’A. A. Palam�s,
que no es cedir� a tercers. Podeu fer ús del
vostre dret d’accès, rectificaci�, cancel·laci�
i oposici� adre�ant-vos a l’A. A. Palam�s, a
l’Estadi Municipal de Futbol, (c. Arag�, s/n
) - Apt. Correus 363 - 17230 - Palam�s.
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L’organitzaci� no es fa responsable dels
accidents o danys que puguin rebre o
produir els participants, si bé vetllar� per
evitar-los.
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* El número de telèfon només es far� servir
si és necessari comunicar alguna incidència.
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PUNTS QUILOMÈTRICS

Espai que donà origen a la vila medieval
de Palamós quan Pere el Gran comprà els
terrenys el 1277 per ubicar-hi un port reial.
L’any 1902 es posà la primera pedra del moll
nou. Avui hi conviuen la flota pesquera i la
comercial, la nàutica d’esbarjo i l’esportiva
amb els usos culturals.

2 PLATJA DE LA FOSCA
Platja extensa dividida per la “Roca Fosca”,
element singular que li dóna nom. Antic paratge
freqüentat per pescadors palamosins, amb conreus, vinyes, boscos i roquissars, el fenomen del
turisme transformà fortament la seva fisonomia.

3 MAS AGUSTÍ
Masia de principis segle XIII. Anomenada

Mas Colls de ça Fosca, a finals segle XVI es
començà a conèixer com a Mas Agustí. Està
catalogada des de 1985 com a Bé Cultural
d’Interès Nacional per la rellevància de la seva
torre de defensa. Actualment es troba dins
del càmping King.

4 MAS CANYET
Masia fortificada d’època medieval (segles
XIII-XIV). Adossada a l’extrem est té una torre
de defensa (“torre de moros”) del segle XVI,
erigida per protegir els habitants dels atacs
pirates. L’any 1985 fou declarat Bé Cultural
d’Interès Nacional

5 BARRACA D’EN DALÍ
Estudi-taller construït a Salvador Dalí pel seu
amic Albert Puig Palau, propietari del Mas
Juny, a la dècada de 1940. Dalí va estar en

el seu interior però no la va utilitzar mai per
pintar. Destaca per la seva singular porta
esbiaixada.

6 POBLAT IBER DE CASTELL
Descobert l’any 1935 i declarat Bé Cultural
d’Interès Nacional l’any 1996. Habitat entre
els segles VI aC. i I dC. pels indiketes, el
poblat vivia de l’agricultura, la pesca i el
comerç. Les cases baixes s’estructuraven
en terrasses, i estava defensat per una
muralla. A les excavacions es va trobar un
valuós plom amb escriptura ibera. El jaciment
està gestionat pel Museu d’Arqueologia de
Catalunya - Ullastret.

7 S’ALGUER
Antic veïnat de pescadors declarat Bé Cultural
d’Interès Nacional l’any 2004 pels seus valors

LLOCS D’INTERÈS

paisatgístics. Les acolorides barraques servien de refugi i magatzems d’estris i barques
de pesca. El seu nom prové de la gran quantitat de fulles de posidònia, dites “algues”,
que els temporals aboquen a la cala.

8 CASTELL DE SANT ESTEVE DE MAR
Castell emplaçat sobre un assentament romà,
la primera referència data del segle XI. El
1277 Pere el Gran comprà el castell amb el
seu territori associat per fundar-hi un port,
fet que donà origen a la vila de Palamós. De
fortificació i torre de vigilància es reconvertí
en un mas agrícola. Als anys 60 del segle
XX fou abandonat. Propietat de l’Ajuntament
de Palamós, recentment s’han consolidat les
restes i es pot visitar a través del Museu
de la Pesca. Declarat Bé Nacional d’Interés
Nacional el 1985.

Participant (a omplir per l'organitzaci�)

1

Adre�a electr�nica
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1 PORT DE PALAMÓS

Telèfon*

MARXA MAR I MUNTANYA 15 Km

Nom i cognoms

1

S

Codi postal

Sortida
Arribada

O

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

