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Pel matí… ben d ’hora ben d ’hora……………………………… 

El matí comença sortint amb l’autocar vora dos quarts de 9, just 

perquè hi siguem tots. Ens esperen unes gairebé dues hores (no 

arriben) de camí, doncs Torroella de Montgrí, la primera parada, 

es troba a uns 106 quilometres de Mataró per autopista i 

carreteres comarcals. L’autocar enfila la C-32 cap al nord, cap a la 

comarca del Baix Empordà, on els massisos i el mar es troben en 

bells paisatges característics d’aquesta zona del litoral 

mediterrani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortida a Torrella de Montgrí (Museu de 

la Mediterrània) i l’Estartit (Nautilus) 

*15 de maig de 2018 (2n ESO, A, B i C).                     INS Miquel Biada 

* Sortida curricular del Departament de Ciències.  

 

 

 

 

 

1. Arribem a Torroella 

i, rera caminar pels 

carrerons del nucli 

antic de la població, 

arribem al “Museu de la 

Mediterrània”, on hi ha 

la primera activitat de 

la sortida. Mentre el 

primer grup realitza un 

taller que després 

expliquem aquí més 

detalladament, veiem, a 

pantalla gran, un 

documental de la zona, 

amb els seus paisatges, 

la fauna, flora i la 

important vida del mar. 

Àliga de Torroella de Montgrí al Museu 

de la Mediterrània.  



2 

 

L’àliga de Torroella presideix el Museu. Està datada (tot i que 

aquesta actual és una reproducció) del S. XVII. Es diu que la 

primera referència d’aquesta majestuosa au de la zona, és de l’any 

1638, anomenada també àliga cuabarrada i que nia als cims del 

Montgrí que coronen la comarca. El dia de St Genís, el 25 d’agost, 

l’Àliga del Montgrí balla a la plaça de la Vila per tots els seus 

habitants i qui vulgui disfrutar de la seva bellesa i magnetisme.  

Mentre l’altre grup (de tres classes ens partim en dos) fan 

l’activitat, la resta ens acostem tot passejant a la llera del riu Ter, 

a un petit mirador on podrem contemplar l’aiguamoll i els ànecs 

que allà s’hi aturen. El camí és ple de força vegetació i a més a 

més ha estat una primavera plujosa, per tant, tot és verd i 

frondós. Un camí que no té pèrdua, doncs és tot recte sortint cap a 

les afores de la població.  

 

 

 

Caminant pel Camí del riu Ter cap a la 

sortida del poble fins al Camí de la Mota.  

(Plana del Baix Ter).  
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La zona del mirador està aproximadament a uns 20 minuts en 

línia del museu. Tenim més o menys una horeta per fer el camí, 

parar una mica i tornar enrera (passant per l’Auditori de l’Espai 

Ter) on hi trobem d’altres centres educatius.  

 

 

  

Vistes del  Castell del Montgrí (al fons a mà dreta on 

hi veiem les canyes) i de tota la serralada 

característica de la zona. 

Mirador de la plana del Baix Ter. La flora i la 

fauna és aquí molt característica també de 

L’Empordà.  
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De tornada al “Museu de la Mediterrània”, ara li toca al segon 

grup fer l’activitat prevista del matí. L’encarregada de l’activitat 

ens explica, en grups de tres taules diferenciades, que és el que 

aprenderem, què veuran i què es podran endur a casa els 

alumnes/as de la sortida.  

 

L’Activitat consisteix en la coneixença de les plantes aromàtiques 

i medicinals de la zona tocant-ne un ram, olorant i, tot seguit, 

obtenint una ampolleta amb les seves composicions per us tòpic i 

variats (salud, bellesa, per afegir als sabons, a coixins per relaxar 

i dormir millor…). Totes les plantes són autòctones de la zona i 

s’han emprat des de l’antiguitat. A les plantes hi afegim la 

llimona, perfecte per confecconiar barreges d’herbes amb 

múltiples propietats i els nois i noies, amb l’activitat escrita que 

se’ls ha proporcionat, han d’anar omplint les fitxes amb les 

respostes a mesura que la sessió va avançant.  

De plantes tenim la Murtra (d’aquí prové també el nom de Mar i 

Mutra dels coneguts i preciosos jardins amb vistes de Blanes així 

com el Monestir de Sant Geroni de la Murtra a Badalona), herba 

que ens diu la formadora que és ideal  per curar les bronquitis i les 

afeccions respiratòries a la vegada que antisèptica. De cada 

Elements del taller, amb el destilador, els 

coixins de lavanda, els rams d’herbes… 
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planta aromàtica de la zona n’escriuran el nom en català, 

castellà, àrab i el seu nom orígen, en llatí, que és el que li dona el 

nom científic i comú a tots els països. Per exemple, la Murtra, en 

castellà Arrayán, en àrab Muritira i el seu nom científic, Myrtus 

Communis.  

 

 

Plantes…  

Noms en 

català, 

castellà, àrab i 

científic en 

llatí.  

Quins usos té 

en la 

gastronomia i 

salut?  

Per cuinar, 

dondimentar 

plats, per la 

tos, la pell…  

Què se’n 

aprofita? 

Tiges, fulles, 

flor, tot… 

 

 Descobrim les propietats d’altres plantes tals com L’Espígol (la 

Lavanda en castellà), el Romaní, la fruita tan coneguda com és la 

Llimona, fulla la qual també té propietats però especialment la 

seva pell, per fer postres, etc… la Farigola…  

Un cop tota la descoberta de diferents rams de les plantes, la seva 

olor i, fins i tot, usos com elaboració d’un coixí ple d’Espígol perquè 

té efectes relaxants i ajuden a dormir millor, passem a repartir 

unes ampolletes amb una boleta roll-on on els alumnes ompliran 

per fer el preparat, prèvi olorar i preparar-lo una mica al seu 

gust, de les diferents herbes i gotes del suc de llimona. Se’ns explica 

que això els anirà molt bé per us tòpic de la pell davant picades 

d’insectes, per erupcions i problemàtiques cutànies i també, 

lògicament, com a efecte ambientador i aromatitzador.  
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Al migdia i a la tarda, acabats de dinar……………………… 

Arribat el moment i rera l’activitat del Museu de la 

Mediterrània, tornem de nou cap a l’autocar camí de l’Estartit. 

En deu minuts aproximadament ja som a lloc per dinar una mica, 

agafar forces de nou i usar un altre mitjà de tranport públic, en 

aquest cas escolar i turístic, com és el vaixell. Anirem amb el 

Nautilus, un barco groc que ens acostarà a les Illes Medes, el gran 

tresor marítim d’aquesta zona del Baix Empordà i especialment 

des les poblacions que li són a tocar: LEstartit, Les Lloses i Els 

Griells. Les Illes Medes són, des de fa molts anys, un espai protegit 

a nivell europeu que guarda la seva fauna i flora tant exterior 

com submarina, amb un cuidado molt esmerat, doncs poseeix una 

riquesa extraordinària.  

Patim una mica pel dia gris… Just al marxar del museu queien 

quatre gotes i no sabem si el temps aguantarà per agafar el 

vaixell. Per sort, no fa gens de vent i el dia sembla que a poc a poc 

es va obrint. Qui sap? Segur que el déu Neptú està amb nosaltres i 

finalment tenim una magnífica travesia amb informació, 

aprenentatge, una mica de mareig i riures inclosos.  

 

 

Port de l’Estartit…   
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Pugem al Nautilus destí les Illes però també per disfrutar de les 

vistes i el paisatge del camí, perquè ja se sap que el viatjar, com a 

la vida, no és només el destí l’important ni el que s’hi veu i aprèn 

allà, al final, sino també tot el que es capta durant la travesia i 

dins d’ella. Així doncs, veurem si amb la bona mar que fa, és el 

dia ideal per acostar-nos a aquests petits però importants trossets 

de terra dins el mar. Segur que sí!  

 

Pujant al Nautilus, el 

vaixell groc.  

Allunyant-nos de la costa amb 

vistes al port de l’Estartit.  
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El vaixell inicia la seva sortida de port, la mateixa que fa cada 

dia, ens diu una de les noies que hi treballa, i que depèn de la 

meteorologia es fa un parell de vegades, cap o, de cara més al bon 

temps que aviat arriba, unes quantes més. La veritat és que tenim 

molta sort perquè a més a més de la mar plana, tot i que si que a 

l’inici ens mareja una mica quan agafa velocitat per anar cap a 

les Illes, no fa gens de fred, sembla que comencen a obir-se 

clarianes i el dia fins i tot ens regalarà unes escletxes ben bones de 

sol. Ni fred ni calor, la temperatura ideal per anar veient 

l’entorn, també la flora i la fauna (hi ha sobretot gavines sobre les 

roques) i la vista del litoral mar endins, una vista que no estem 

acostumats a veure i és, sens dubte, espectacular.  

 

 

 

 

 

 

Dins el Nautilus… Veient el  
seu “germà” a port.  

A la proa del barco, on es 

van acostant els illots. 
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Poc a poc, el vaixell va atansant-se a les Illes Medes i allunyant-se 

de la costa. Veiem la primera vegetació i plantes i també les 

gavines que, a la zona, tranquiles i sense gaire presència de 

persones excepte les de les embarcacions, poden fer nius més 

comodament. Ens explica la noia que treballa a l’empresa del 

Nautilus que les embarcacions d’0ci i privades, a l’estiu, diposen 

d’unes boies com a límit per accedir a les Illes i fins i tot està molt 

retringida les visites submarines als coralls, peixos… doncs són 

empreses molt concretes les que ho fan i està literalment prohibit 

fondejar aquí sense cap permís de llei. La zona està protegida 

degut a que fa molts anys enrera s’extreia flora molt valúosa amb 

finalitats poc ètiques com venda il·legal i s’extreien grans 

quantitats que danyaven i amenaçaven les espècies, moltes d’elles 

en perill d’extinció.  

 

A mesura que el vaixell s’endinsa cap al mar i amb les illes més a 

prop, ja no agafa tanta velocitat i es pot apreciar millor l’entorn, 

tant el de costa, cada cop més allunyat, com el de les peculiaritats 

de les illes pel que fa a roques, vegetació, mides de forats, 

capritxos de formes, penyasegats i altres característiques.  

Les Illes Medes, ens diuen les guies, són una continuació que va 

quedar separada de la costa amb el pas dels segles, del Massís del 

Entre illes… Les illes grans de 

les Illes Medes. Meda gran i 

Meda petita.  
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Montgrí. Pertany administrativament a aquest municipi, tot i 

que geogràficament és més a prop de l’Estartit i està format per 

dues illes principals, cinc illots menors i d’altres d’escampats aquí i 

allà encara més petits. Formen part del Parc Natural del 

Montgrí, les mateixes Illes Medes i el Baix Ter (zona a la qual hem 

estat aquest mateix matí fora la població de Torroella i on, si 

baixéssim més avall, hi trobaríem els Aiguamolls de l’Empordà.  

 

 

 

Illots menors de les Illes 

Medes. “Tascons grossos”. 

Visible la Meda Gran i, al fons, 

la part nord de la població de 

l’Estartit mirant cap a l’Escala. 
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En algunes zones podem apreciar les curioses formes dels Tascons 

(els illots més menors però força impressionants a mida humana) i 

veure com les gavines fan els seus vols i les seves parades sobre les 

roques més petites i modelades de forma especial pels banys de 

l’aigua del mar. Les formes curioses són les erosions que l’aigua ha 

anat fent sobre aquestes illes de la Costa Brava a exposició directa 

del fort vent del nord, l’anomenada Tramuntana i d’altres de 

menors.  

 

 

 

Les curioses formes rocoses dels 

diferents illots de les Medes.  

El cim de l’esquerra de tot és el 

Massís del Montgrí, amb el seu 

castell medieval al capdamunt.  
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Durant el trajecte veiem força bancs de peixos, tot i que petits, i 

tenim la sort de que l’aigua, en superfície, és clara i transparent. 

A més a més, el Nautilus, arribat un punt de les Medes, fa una 

parada que permet baixar al seu sòtan per veure el fons pels seus 

costats envidriats. Una nau estreta, envoltada de cristalls, que els 

alumnes disfruten durant una bona estona tot i que el fons marí, 

amb les seves algues i els pocs corrents marins per haver mar 

calmada, no esdevenen nítids del tot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part inferior del 

vaixell on 

mitjançant vidres a 

cantó i cantó es 

poden veure la 

fauna i la flora 

submarina de la 

zona. El vaixell fa 

parada per poder 

gaudir d’unes vistes, 

que, sense fer 

submarinisme i a 

través un cristall, 

permeten disfrutar 

d’aquest fons marí 

mediterrani.  
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La bellesa de les formes 

rocoses, totes diferents…  

Entre cala i cala de les Illes Medes. L’aigua és 

tranquila i d’una tarda sense vent.  

Es poden apreciar les diferents erosions que 

l’aigua ha fet sobre les roques.  
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Racons de les Illes i gavines 

descansant.  

Vistes completes del litoral des de mar 

endins. Estartit i regió del Montgrí 

(Massís i muntanyes).  
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Damunt el Nautilus Empordanenc, ens anem allunyant de le Illes 

Medes i acostant-nos de nou a la costa on, de nou a l’autocar, els 

nois i noies expliquen què han sentit amb els marejos de 

navegants a l’inici però també les sensacions de la tranquil·litat 

de la zona, dels peixos, les algues, les gavines, de la vegetació, les 

vistes i el temps, que no només ha aguantat sino que ha anat a 

millor, regalant-nos una tarda plena de sol.  

 

 

 

Esther Ferrer Felis  

(2n C)  

 

Allunyant-nos de les Illes i contemplant la 

seva totalitat, ens  acomiadem d’aquest 

racó de món català i mediterrani.  


