
Fenals – St. Cristina 
•Població total: 40.837 habitants 

•Comarca : La Selva 

•Àmbit territorial : Comarques Gironines 

•Superfície: 48,71 Km2 

•Pressupost Municipal: 59.087.886 € 

 

•Equipements esportius: 247 

•Piscina Municipal: 50mtrs Coberta 

•Vies Verdes: No  

•Rutes GR: GR92 

•Camins de ronda: 3.352 Km 



Longitud: 1,2 Km  

Amplada màxima: 200mtrs platja / 50mtrs roques 

Temperatura de l’aigua: 14ºC – 25ºC 

Salinitat de l’aigua: 36-38 grms/litre 

Tipus fons Marí: Roca - Sorra  

Vents: Predominants component sud-oest 

Temporalitat : Maig – Novembre 

 

Recorregut: Platja de Fenals – Cala d’en Sureda – Illa des Bot 

– Cala de Sa Boadella -  S’illot - Platja de Santa Cristina. 

Durada: 20-40 min 

Dificultat: Mitja 

Usuaris: Nedadors, Snorkels. 

Abalizament mínim necessari: 20 boies 

TRAÇAT: 1.180 mtrs AREA 

PLANOL SITUACIÓ   CARACTERÍSTIQUES VIA BRAVA FENALS – ST. CRISTINA: 



PLANOL DETALL 1: 



PLANOL DETALL 2: 



Cala Punta d’en Sureda: 

És una cala situada en una zona natural amb un grau d'ocupació mig a l'estiu. 

Orientada a sud, la superfície de la cala està composta de sorra fina, de color daurat.Té una 

longitud de 40 metres i una amplada de 5. 

Platja de Fenals: 

És una platja situada en una zona urbanitzada amb un grau d'ocupació alt a l'estiu. Orientada a 

sud-est, la superfície de la platja està composta de sorra fina, de color daurat. Té una longitud 

de 780 metres i una amplada de 50. Es troba adaptada per minusvàlids i persones amb cadira 

de rodes. 

PLATJES VIA BRAVA FENALS – ST. CRISTINA : 

Cala de Sa Boadella: 

És una cala situada en una zona natural amb un grau d'ocupació mig a l'estiu. Orientada a sud-

est, la superfície de la cala està composta de sorra gruixuda, de color daurat.Té una longitud de 

320 metres i una amplada de 40. Ha estat guardonada amb la bandera blava per la qualitat dels 

seus serveis. 

Platja de Santa Cristina: 

És una platja situada en una zona urbanitzada amb un grau d'ocupació alt a l'estiu. Orientada a 

sud-est, la superfície de la platja està composta de sorra fina, de color daurat.Té una longitud 

de 370 metres i una amplada de 35. Ha estat guardonada amb la bandera blava per la qualitat 

dels seus serveis. 



TRAM CAMÍ DE RONDA PARAL·LEL A LA VIA BRAVA FENALS – ST. CRISTINA (1):  



TRAM CAMÍ DE RONDA PARAL·LEL A LA VIA BRAVA FENALS – ST. CRISTINA (2):  



Miquel Suñer: miquel@miquelsunyer.com 

Lluís Turon: lluis@technojetswim.com 


