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Benvolguts senderistes: 
 
Ja se’ns ha acabat l’Empordà! Amb l’arribada a Sant Feliu de Guíxols, després de dues magnífiques etapes 
costaneres, hem assolit l’extrem sud de les comarques empordaneses, primeres del llarg recorregut del 
Sender del Mediterrani. Com ja sabeu, ara el sender segueix el litoral per la comarca de la Selva i, en arribar 
a Blanes, abandona la costa per tal de fer la gran circumval· lació del nucli de Barcelona tot passant pels 
parcs del Montnegre, del Corredor, de la Serralada Litoral, de la Serralada Marina, de Collcerola i del 
massís del Garraf, i no la retroba fins arribar a Garraf. 
 
En aquest zona hi ha una variant del GR-92, la variant GR-92-1, que fa un recorregut alternatiu entre Palau-
sator i Sant Feliu de Guíxols passant per Peratallada, Canapost, Vullpellac i Romanyà de la Selva. Aquesta 
variant és important perquè permet la descoberta de les Gavarres, terreny de gran interès i poc conegut i 
ofereix un contrapunt al traçat costaner. Entremig de boscos de pi blanc i de sureres hi trobarem els pous de 
glaç de la Font d’en Salomó, el Saplà d’en Sàbat, el poble abandonat de Sant Cebrià dels Alls, la Creu de 
Can Sabater, al peu del Puig de les Arques, el famós dolmen de la Cova d’en Daina, el menhir de Can 
Llauradó o la Pedralta, que fins fa pocs anys era la pedra basculant més gran d’Europa. 
 
És per tot això que hem decidit abandonar momentàniament el traçat principal del GR-92 per tal de seguir 
aquesta variant. En total són uns 50 km que repartirem en tres etapes, les corresponents als mesos de febrer, 
març i abril amb les mateixes dates que ja s’havien previst. A partir del mes de maig continuarem vorejant el 
litoral a partir de Sant Feliu o intentarem continuar fugint de Montsegur. 
 
Així doncs, el nou calendari és: 
 
8 de febrer   GR-92-1 Palau-sator –  Coll de la Ganga   ∼ 19 km 
7 de març   GR-92-1 Coll de la Ganga – Romanyà de la Selva  ∼ 15 km 
21 de març   Marxa de la Talaia 
18 d’abril   GR-92-1 Romanyà de la Selva – Sant Feliu de Guíxols ∼ 15 km 
9 de maig   Coneguem Catalunya 
23 de maig   GR-92 o Fugida de Montsegur 
13 de juny   GR-92 o Fugida de Montsegur 
 
 
Salutacions. La Junta ??? 

 
 
 
 

NOTA : Si voleu rebre la informació per correu electrònic envieu un missatge a 
agusti.poch@upc.es 
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