
GR92 Sant Feliu de Guíxols - Tordera (Baix Empordà - 
Maresme) 

Dates: 29, 30 i 31 de Març de 2013 

Participants (4): Maria Alías, Meli Carrilero, Lluís Díaz, Joan Marquès 

Divendres 29: Sortim de Sant Feliu de Guíxols i l'itinerari ressegueix el passeig 
marítim, el monestir i la carretera de Tossa. La descripció inexacta i les 
marques deficients ens compliquen una mica trobar la sortida del nucli urbà. 
Una vegada fora, les marques són correctes.  

Iniciem la pujada primer per pistes i després per sender. Ens allunyem de la 
costa i ens endinsem en el massís de l'Ardenya, muntanyes de roques 
característiques cobertes d'un bosc continu d'alzina surera i pi. Travessem la 
primera de les diverses urbanitzacions que vindran. Anem deixant enrere la font 
de la Guilla, els colls del Vidre i de l'Escorpí, on ens desvien un xic per visitar el 
mehir anomenat Es Terme Gros.  

 
Massís de l'Ardenya 

 
Menhir Es Terme Gros 

 
A partir de coll de la Creu d'en Barraquer la pista planeja sempre entre bosc, es 
veuen ciclistes i algun 4x4. Suaus pujades i baixades, creuem una carretera 
local. Al Pla de les Pinyaques, ens desviem per pujar al Puig de Ses Cadiretes 
(518 m) vèrtex del massís. Magnífiques vistes de la costa, que queda lluny. Es 
veu Lloret i a la plana, Llagostera. Tornem a la ruta, ara ja de baixada.  

El dia continua com  al matí, amb núvols i clarianes. Ermita de la M. D. de 
Gràcia enrunada. L'itinerari passa d'una pista a altra, ara ja en franca baixada 
directes a Tossa de Mar que es veu avall. Entrem per la riera al costat del 
càmping Can Martí, acabant a l'estació d'autobusos.  

Hores totals: 7,27 Km: 21,6 Desnivell: 635 m 

 
Puig de Ses Cadiretes 

 
Tossa de Mar 



 
Dissabte 30: Sortim de la bonica localitat de Tossa de Mar per la zona antiga 
dintre la muralla, pujant fins la Torre dels Moros, magnífica talaia de la badia i la 
costa. Diferents miradors ens permeten gaudir de les panoràmiques de la 
retallada costa. Però el temps amenaça i comença a ploure, capelines 
obligades. La pujada és no és tan forta com ahir.  

Seguim una estona la carretera de Lloret i la urbanització Cala Llorell. Més 
endavant, l'accés al Camí de Ronda al Turó de Cala Morisca està tallat, sembla 
per un propietari nou, el desviament està senyalitzat. Trepitgem més carrers 
asfaltats fins Cala Canyelles on mengem asseguts davant del mar.  

 
Una de tantes urbanitzacions 

 
Sota la calamarsa 

 
De sortida, anem pujant per més zona urbanitzada fins que veiem amb 
astorament que una altra baixada al camí de Ronda també està tallada per 
esllavissada. Ens toca inventar un itinerari fins Cala Es Trons on ja podem 
seguir el camí costaner penjat sobre els penya-segats i el mar agitat per la pluja 
i la tempesta que s'apropa.  

Ens apropem a Lloret i a l'entrada, sota mateix del Castell, descarrega una forta 
calamarsada que per sort dura poc. Entrem amb capelines al passeig marítim 
on acaba l'etapa.   

Hores totals: 5,48 Km: 12,8 Desnivell: 431 m 

Diumenge 31: Sortim de Lloret pel passeig marítim i el camí de ronda fins que 
al poc torna a pujar entre cases fins baixar de nou a platja Fenals. Després 
pugem pel penya-segat amb bona vista sobre la Cala Boadella. Arribem  a la 
carretera que ens porta a Santa Cristina, on decidim visitar l'ermita, famosa a 
Lloret i el seu entorn glosat per Josep Pla. 

 
Pel camí de ronda 

 
Blanes 

 



Seguim per carretera, passem el Jardí Botànic Pinya de Rosa. Uns trams de 
pujada entre bosc ens fan arribar al Castell de Sant Joan, a sobre mateix de 
Blanes. La visió és panoràmica sobre Blanes, la platja i la vall del riu Tordera, 
frontera on s'acaba la Costa Brava i comença el Maresme. Més lluny s'albira 
Malgrat de Mar. Esmorzem a dalt rodejats de gent que gaudeix de dia 
assolellat.  

Una escala de 621 esgraons és la baixada vertical fins el passeig marítim de 
Blanes atapeït de gent que fa el vermut del diumenge de Pasqua. Travessem la 
ciutat intentant trobar les marques que no apareixen, sort de la descripció. 

Sortim del nucli urbà i entrem en un paisatge totalment diferent. Planes de 
conreu amb masies i hivernacles ens acompanyen remuntant la Tordera fins 
que travessem un pont i entre a la vila de Tordera, on finim el nostre itinerari. 

Hores totals: 6,32 Km: 18,6 Desnivell: 390 m 

 


