DE SANT FELIU DE GUÍXOLS A TOSSA DE MAR
Baix Empordà / la Selva
Pel Puig Gros, Sant Baldiri, Sant Grau i Cala Pola
Distància
Desnivell acumulat
Nivell de dificultat
Data
Cartografia
Punts per a GPS

20,4 km
+756 -835m
moderat
4 de maig de 2016
Editorial Piolet. L’Ardenya (1:25000)
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13284632

Itinerari lineal pel massís de l’Ardenya, alternativa al GR 92, amb una distància
semblant.
Passarem per un tram del camí romà entre Sant Feliu i Tossa. En una zona molt
prolífica en monuments megalítics, en visitarem alguns. També (opcionalment) una
cova i acabarem resseguint l’abrupta costa nord de Tossa pel camí de ronda.
Aquella que Gaziel considerava verdaderament Costa Brava. Travessarem suredes,
pinedes, sorrals, cales, sots i cims. Tal diversitat paisatgística no deixa indiferent al
caminant.
Els camins son, en general, ben fressats i senyalitzats. Excepte un tram molt curt
de drecera, tot baixant a Cala Pola, que podem esquivar baixant fins al coll del
Sastre. Bona part va per pistes de terra batuda. De Sant Feliu a Sant Grau
seguirem el PR-C 101. I d’aquí a Tossa per itineraris locals. Esporàdicament,
coincidirem amb el GR 92.
Però a l’itinerari hi conflueixen molts altres camins. Si be hi ha senyalització a la
majoria de cruïlles i bona part dels camins estan representats al mapa, no hi son
pas totes. He procurat incloure-les perquè, fins i tot sense GPS, sigui factible
seguir-la sen fer marrada.
Accés
A l’alçada del punt quilomètric 43 de la GI-682 entre Sant Feliu de Guíxols i Tossa.
Poc després a mà dreta (direcció Tossa), hi ha espai per a aparcament, on també
podem incorporar-nos al camí directament.
Quatre Camins. Rètols indicadors del PR-C 101. Prenem camí en direcció a Coll de
Portes i St. Grau d'Ardenya.
Coll de Portes. Bifurcació indicada. Anem a l'esquerra (Pla de ses Mòdegues, St.
Benet i Vall de Mascanada)
Camí a la Vall de Mascanada. Bifurcació indicada. Anem a l'esquerra (Pla de ses
Mòdegues, St. Benet i St. Grau d'Ardenya)
Pla de ses Mòdegues. Bifurcació indicada. Anem a la dreta (collet de la Mare de
Déu, St. Benet i St. Grau d’Ardenya). Tot i que volem pujar al Puig Gros, per
l'esquerra faríem marrada.
Camí Romà. Inici d’un tram que conserva l’empedrat.
Cova del Camí Romà. Atenyem un collet. Separada uns metres a la dreta i sota
un gran bloc. Se li atribueix un enterrament megalític. A mà esquerre del collet
s'enfila el camí al Puig Gros.
Puig Gros. Cim coronat per nombroses torres de telecomunicacions. Baixem pel
mateix camí, tot i que resulta més pràctic fer-ho per un a ponent que mena
directament al Collet de la Mare de Déu.
Collet de la Mare de Déu. Bifurcació indicada. Atenyem el camí que baixa del Puig
Gros. A mà dreta surt un corriol al Mirador de l’Àliga. Continuem recte (St. Benet,
coll de la Creu d'en Barraquer, St. Grau d'Ardenya)

Camí de la Casa Nova. Bifurcació indicada. Anem a l'esquerra (St. Benet, coll de
la Creu d'en Barraquer). Cent-vint metres més enllà nova bifurcació en Y (no
indicada) on anem a mà dreta.
Menhir del Camí de les Sorres. Tombat a la dreta del camí. A pocs metres nova
bifurcació en Y. Continuem recte (dreta). A dos-cents metres ignorem un camí per
la dreta i continuem recte.
Bifurcació en Y. El gir està ben senyalitzat. Anem a la dreta. Per l’esquerra faríem
marrada.
Camí de la Casa Nova a Sant Benet. Atenyem una pista enquitranada que
prenem i seguim a mà esquerra.
Sant Benet de la Muntanya. Mas i ermita enrunats. Deixem les edificacions a mà
esquerra i anem a buscar la pista enquitranada que prenem a mà dreta (indicacions
a Coll de la Creu d’en Barraquer, St. Baldiri i St. Grau d’Ardenya). A la bifurcació
acaba l’enquitranat i continuem recte.
Font i abeurador. A l'esquerra del camí, al costat de la tanca d’un dipòsit.
Coll de la Creu d'en Barraquer. Bifurcació indicada. Seguim el GR 92 a mà dreta.
Per l'esquerra faríem drecera baixant directament al coll de la Trencada.
Camí al Puig de les Cols. El deixem a mà dreta. Continuem recte.
Coll de l'Escorpí. Bifurcació indicada. Deixem el GR que marxa a mà dreta. A pocs
metres hi ha el menhir del Terme Gros. Un cop l’hem visitat, continuem en direcció
al Coll de St. Baldiri, St. Baldiri i St. Grau d'Ardenya)
Sureda Fonda. Sortim sobre una pista que prenem a mà esquerra. Cent metres
més enllà obviem un camí a mà dreta. Passats uns altres cent metres més, nova
bifurcació on continuem recte.
Coll de Sant Baldiri. Bifurcació indicada. Anem a l'esquerra (St. Baldiri, la
Trencada i St. Grau d'Ardenya) fent una colzada de 90º (S).
Sant Baldiri. Mas i ermita en estat ruïnós. Rètols indicadors. Continuem en
direcció a la Trencada, Suro des Llop i St. Grau d'Ardenya.
Coll de la Trencada. Bifurcació indicada. Retrobem GR i el seguim a mà dreta
(Tossa de Mar, Suro des Llop i St. Grau d'Ardenya) fent una colzada de 90º (W)
Cova dels Lladres. Un corriol prou fressat (després es desdubuixa), surt a mà
esquerra faldejant a migdia del Puig de l’Avi fins a la cova.
Camí de Montagut. Bifurcació indicada. Deixem el GR que, per l’esquerra,
s’adreça a Tossa per Montagut. Continuem recte pel PR-C 101 (Suro des Llop, St.
Grau d'Ardenya)
Suro des Llop. Bifurcació indicada. Anem a l'esquerra (St. Grau d'Ardenya) fent
una colzada de 90º (E)
Camí del Sot de Vallpresona. Bifurcació no indicada. Deixem la pista per una de
més precària a mà dreta. Passem pel costat de les agulloles i la barraca dels
Caputxins i continuem baixant fins a creuar la llera del torrent.
Sot de Vallpresona. Creuem el torrent deixant el ramal de pista que baixa a mà
esquerra i a mà dreta enfilem per l’altre marge.
Sant Grau d'Ardenya. Gran edifici d'estil neorromànic, adossat a una construcció
amb aparença de masia. Hi passa la carretera entre Llagostera i cala Salionç. Aquí
acaba el PR-C 101. Creu de terme i bifurcació indicada. Seguim per un camí
enquitranat que més endavant continua en terra batuda, en direcció a la Mare de
Déu de Gràcia i Tossa de Mar, seguint ara senyals de pintura grocs.
El Federal. Poc més enllà del mas del Federal (en estat semi-ruïnós a la dreta del
camí), bifurcació no indicada on anem a la dreta.
Creu de Fusta. Bifurcació indicada. Obviem un ramal per la dreta i continuem
recte (Mare de Déu de Gràcia, Tossa de Mar). Poc més enllà, a l’esquerra i vora el
camí, hi ha una creu de fusta. I tot seguit dos ramals, també a mà esquerra, que
obviem. En una colzada trobem la font dels Ruixons (indicada). Més enllà encara
deixem un altre ramal precari, també a mà esquerra.
Bifurcació. Indicació errònia. El ramal que surt esbiaixat a mà esquerra mena,
efectivament, a la Font dels Ruixons per la Creu de Fusta, però fent una
considerable marrada. El coll del Sastre però, és en sentit contrari. Continuem recte

(Mare de Déu de Gràcia, Tossa Vila). Poc més avall retrobem el GR (bifurcació
indicada a la dreta al puig de ses Cadiretes). Continuem esquerra.
Mare de Déu de Gràcia. Ruïnes consolidades d'una ermita romànica. Bifurcació
indicada. Anem a l'esquerra (Tossa Vila). Poc més avall deixem dos ramals no
indicats a mà esquerra.
Suro de la Custòdia. Bifurcació indicada. Seguint el GR a mà dreta arribaríem a
Tossa pel coll de Sastre. Deixem el GR i prenem una pista a l'esquerra.
Canviem de pista. Cent-quaranta metres més avall, en un revolt tancat a
l’esquerra, a l’alçada d’una estaca indicadora, deixem la pista per una d'antiga i
precària, però fàcil de seguir, a mà dreta. Fent giragonses baixem fins atènyer la
que ve del Coll de Sastre, que prenem a mà esquerra.
Torrent de Pola. Bifurcació indicada. Anem a la dreta (cales Pola, Bona i camí de
Ronda). Travessem el càmping Pola (lliure accés a la platja per a vianants) seguint
indicacions a Cala Pola i Camí de Ronda.
Cala Pola. Enfilem per unes escales i, per sota el mirador de la carretera, seguim
el Camí de Ronda, guiats per senyals de pintura verds.
Cala Bona. Petita i bonica cala ocupada barroerament per un xiringuito.
Carretera de Sant Feliu a Tossa. Sortim a la carretera. La seguim a mà esquerra
i, passat el mirador, la deixem per continuar el Camí de Ronda. Passem per sobre
del Sot d’en Boada i de l’Infern d’en Caixa.
Tossa de Mar. El Camí de Ronda nord de Tossa parteix (acaba en el nostre cas) de
la confluència entre els carrers de l'Infern d'en Caixa i el de la Mar Menuda on hi ha
un parell d’indicadors.

