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SECCIO DE SENDERS 
AETALAIA 

SENDER DEL MEDITERRANI GR-92 

12a Etapa: TOSSA DE MAR - CALA CANYELLES - CALA TRONS 

LLORET DE MAR 

HORARI PREVIST 

Sortida de la Plaça de l'Estació de Vilanova i la Geltrú. 

Àrea de la Selva. Esmorzar. 

Tossa de Mar. Inici de l'excursió. 

Ctra de Lloret. Reagrupament. 

Can J uncadella. Reagrupament. 

Cases de la Llevantina. Reagrupament. 

Lloret de Mar. Final d'etapa. Dinar. 

Sortida cap a Vilanova. 

Vilanova i la Geltrú. 

Esmorzarem a l'àrea de la Selva Dinarem a Lloret de Mar en arribar; hi ha restaurants. 

26 de setembre de 2004 

6,30 h 

8,15 h 
8,45 h 

9,30 h 

10,10 h 
10,20 h 

11,25 h 
11.35 h 

12,15 h 
12,25 h 

13,25 h 
16,30 h 

19 h 

Tingueu en compte que l'organització sempre pot modificar aquesta previsió d'horari en funció de com es vagi desenvolu

pant l'etapa (Condicions meteorològiques. retards o avançaments imprevistos, etc). 

Si us plau, sigueu puntuaJs, respecteu els reagrupaments i vigileu que hi sigui tothom. 

Intenteu seguir els horaris previstos, és a dir, no correu ni aneu massa LENTS !! 
Atenció. La Secció de Senders disposa d'un telèfon !T.òbil (680102567). Per a qualsevol comunicació amb la Secció el dis

sabte abans de l'excursió o el mateix diumenge utilitzeu només aquest telèfon. (Els dissabtes de 14h a 16h i el diumenge a 

partir de mitja hora abans de l'hora prevista per a la sortida). 

A.E. Talaia SSD20040926_199
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SECCIO DE SENDERS 
AETALAIA 

SENDER DEL MEDITERRANI GR-92 

12a Etapa: TOSSA DE MAR - CALA CANYELLES - CALA TRONS 

LLORET DE MAR 

26 de setembre de 2004 

DESCRIPCIÓ DE L'ETAPA 

La tendència del GR en aquesta etapa és anar en primera línia de costa, però això no sempre és 
possible degut a la presència d'urbanitzacions que tallen el camí de ronda. Malgrat aquest inconve
nient, l'etapa constitueix una excursió "mediterrània" que no perd l'interès en cap moment. Hi ha 
varis trams de primer ordre del GR-92, com per exemple la última mitja hora de camÍ. Per a assabo
rir suficientment Tossa i els seus voltants convé fer les tres petites derivacions que es descriuen du
rant el primer quart d 'hora de camÍ. 

Horari 
Parcial 

0:00 

Horari 
Total 

0:00 

Distància (km) 

0,000 

TOSSA DE MAR (10 m).- Estació d'autobusos. Es segueix l'avinguda del Pelegrí, al final de la 
qual el GR-92 gira a la dreta pel carrer La Guàrdia. Abans, però convé anar a l'esquerra per no per
dre's els punts més emblemàtics de Tossa. Continuant pel GR, l'esmentat carrer fa unes esses i 
després pren ,a la dreta, la pujada a la Torre dels Moros. 

0:09 0:09 0,540 

Bifurcació.- Trencall a la dreta que porta a la Torre dels Moros, restaurada l'any 1997, que és a to
car. ValIa pena anar-hi per gaudir d'una magnífica vista de Tossa, el Cap i la Badia. El GR-92 con
tinua pel camí de l'esquerra en pujada. 

0:04 0: 13 0,820 

Bifurcació.- Trencall a l'esquerra que, passant pels Suros del Santos, porta al proper paratge de Els 
Cars des d'on es pot contemplar una altra meravellosa vista de la vila de Tossa. El GR-92 continua 
per la pista principal. Més endavant, a l'esquerra (direcció mar) hi ha alguns camins que porten a la 
cornisa marítima amb vistes espectaculars. Cal, però, anar amb compte. Es deixa una pista a la dre
ta. 

0:06 0: 19 1,200 

Collet.- Al final de la pujada hi ha una cruïlla de diferents camins. Se segueix per la pista principal 
en direcció a un repetidor de TV que es veu a l'oest. 

0:04 0:23 1,520 

Repetidor de TV.- El repetidor queda a la dreta; a l'esquerra es deixa un caminet que baixa. Se se
gueix recte per la pista principal. 
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0:04 0:27 1,790 

Xalet Vermell.- Aquesta construcció queda a la dreta i també un caminet que baixa. Immediatament 
ve una bifurcació on s'agafa la pista de la dreta, que és la principal. 

0:07 0:34 2,350 

Cruïlla.- Se segueix per la pista que baixa en direcció oest. 

0:03 0:37 2,585 

Carretera a Lloret, GE-682.- Es pren cap a l'esquerra en un tram d'uns 2,200 km. Atenció si es va 
en direcció contrària. Al començament, es pot seguir paral' lelament a la carretera per uns carrers 
laterals a l'esquerra. 

0:35 1: 12 4,800 

Bifurcació.- Esplanada a l'esquerra de la carretera en una corba a la dreta (Km. 16,800). Es deixa la 
carretera per un camí a l'esquerra que baixa. 

0:0 1 1: 13 4,825 

Dipòsit d'aigua.- Es segueix el carrer de terra d'una urbanització mig abandonada. En totes les bi
furcacions cal anar a l'esquerra. Atenció a la senyalització. 

0: 14 1:27 5,750 

Entrada de la urbanització.- El carrer de terra passa a ser asfaltat. Es segueix a peu pla, deixant car
rers a dreta i esquerra. 

0:06 1 :33 6,200 

Bifurcació.- Es deixa el carrer i per l'esquerra s'agafa un camí carreter en direcció a Cala Morisca . 

0:02 1:35 6,350 

Bifurcació.- Es segueix el camí d'enfront i es travessa una porta. A l'esquerra queda la pista que 
baixa a la cala. 

0:04 1:39 6,650 

CAN JUNCADELLA.- Aquesta important casa queda a l'esquerra. És un punt alt de l'itinerari i es 
té una magnífica panoràmica de la Costa Brava. Es voregen les instal' lacions de la casa pel nord
est i, en arribar a un dipòsit, s'agafa el camí de la dreta tot deixant a l'esquerra la pista que entra a 
la finca particular. En aquesta zona pot haver-hi algun problema de continuïtat del sender. 

0:05 1:44 7,000 

Urbanització.- Es pren el carrer de terra que baixa i, seguidament, a l'esquerra s'agafa un carrer as
faltat que se segueix fins a la cala Canyelles (carrer Gènova). 

0:09 1:53 7,800 

CALA CANYELLES.- Indret de la Costa Brava amb personalitat i encant. En arribar a la platja, 
abans del port esportiu, es pugen les escales a la dreta (camí de Iugoslàvia). 
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0:04 1:57 8, 100 

Carrer de França.- Al final de les escales, s'agafa a l'esquerra i, tot pujant, s'arriba a un túnel, que 
no s'ha de travessar, sinó agafar un carrer a la dreta (Ronda d'Europa), en direcció a un conegut 
restaurant. 

0:15 2: 12 9, 100 

Plaça del restaurant.- Es segueix endavant pel carrer d'Anglaterra, fins trobar, passats uns 100 m, 
un camí a l'esquerra; immediatament es troba una bifurcació on cal prendre a la dreta. Es planeja 
una estona fins trobar un carrer sense enquitranar que cal remuntar i seguir en la mateixa direcció. 
Es passa per l'entrada de la urbanització La Llevantina, que queda a l'esquerra. Es pren el camí ci
mentat que baixa a la dreta. 

0:07 2: 19 9,800 

Cases de La Llevantina.- Immediatament a l'esquerra es pren un carrer que porta a la urbanització 
Cala Tortuga. 

0:06 2:25 10,250 

Punt baix del carrer.- Es gira a la dreta; passats uns pocs metres i, per un petit corriol, s'arriba a una 
plaça que pertany a la urbanització Mongoda. 

0:03 2:28 10,550 

Bifurcació.- Es pren el carrer Costa de Llevant, que puja. També es pot fer drecera baixant d'un 
carrer a l'altre sense arribar al final del carrer i a la plaça del punt anterior. 

0:06 2:34 10,800 

Punt alt del carrer.- Es deixen dos carrers a la dreta i es baixa; tot seguit es pren a l'esquerra el car
rer de les Gavines i es continua també a l'esquerra pel carrer de la Tortuga. Finalment aquest carrer 
queda tancat i cal prendre a la dreta unes escales que baixen en direcció al mar. 

0:03 2:37 10,900 

cAMÍ DE RONDA.- Cap a la dreta. S'enceta un tram molt interessant del GR-92 i plenament iden
tificat amb el seu caire "mediterrani". El camí de ronda en aquest tram és com una balconada sobre 
el mar que contínuament ofereix noves vistes i detalls sobre el paisatge marÍ. Es pot dir que aquest 
tram és un bon lloc per a redescobrir la incomparable Costa Brava. Es passa per cala Trons. 

0: 18 2:55 12,000 

SA CALET A.- Començament de1 passeig marítim de Lloret, el qual cal seguir. 

0:20 3:15 13,200 

LLORET DE MAR (lO m).- Final del passeig i començament de l'avinguda Just Marlès i del GR-
92-2 a la dreta. 
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LLORET DE MAR 

El municipi de Lloret de Mar, un dels grans centres turístics de la Costa Brava, es troba a la façana marí
tima de la Selva, entre els termes municipals de Blanes, al sud-oest, i el de Tossa de Mar, al nord-est. 
Limita, a més, amb els termes de Maçanet de la Selva i de Vidreres, al nord, i amb un petit sector del de 
Tordera al nord-oest. La seva extensió és de 47,86 km2 i comprèn, a més de la vila, diversos veïnats i ur
banitzacions . 

Morfològicament aquesta zona forma part del batòlit granític de la Serralada Litoral que constitueix la 
marina selvatana. Els materials granítics formen un front abrupte amb esculls per la banda de mar i vers 
l'interior hi ha una sèrie de turons de poca alçària com el Montbarbat (332 m), al nord-oest, el turó de 
Rosell (340 m), al nord-est, el puig d'en Pla (338 m), el Montgrós (332 m) i el puig d'Altamira (350 m), 
al nord. El litoral és format per una successió de cales i penya-segats que, de llevant a ponent són: Cala 
Morisca (al límit amb Tossa), la Cova de les Falzies, la punta dels Calafats o cap de Baulenes, la platja 
de Canyelles, un llarg espadat sovint inaccessible des de terra interromput per alguna petita cala, com ca
la Grau, cala d'en Simó o la d'en Trons; després ve la gran platja de Lloret, entre la riera de Pegueres i la 
de Lloret, segueix un altre penya-segat, on s'aixeca el castell de Lloret o de Sant Joan, la punta i la platja 
de Fenals, la punta d'en Sureda, la platja de la Boadella, la punta i plata de Santa Cristina, damunt la qual 
s'alça el conegut santuari, i, finalment, la punta del Canó i la platja del Treumal, ja al límit amb Blanes. 

La vila de Lloret de Mar s'estén davant de la platja del seu nom, entre la punta de la Caravera, a ponent, i 
la Caleta, a llevant. Davant de la platja hi ha el magnífic passeig de Mar, entre l'edifici de la casa de la 
Vila i la Casa Garriga. La urbanització d'aquest sector es féu a la segona meitat del segle XIX sota la di

recció dels arquitectes Martí 
Sureda i Fèlix d'Azúa. En
tre els edificis civils desta
quen la casa de la Vila, no
table edifici isabelí, inaugu
rat el 1872, el palauet Pujol
Farnés i la casa dita el Li
ceu, tots ells projectats per 
Azúa). 

L'església parroquial de 
Sant Romà, al centre de la 
vila, acabada el 1522, amb 
un retaule major pintat per 
Pere Serafí amb la 
col, laboració de Jaume 
Fontanet (1548), fou modi
ficada i desfigurada els anys 
19 10- 16 per l'arquitecte 

Bonaventura Conill, de família lloretenca, que bastí la capella del Santíssim amb una cúpula i mosaics 
modernistes. La destrucció de l'interior d'aquesta capella l'any 1936 anà acompanyada de la desaparició 
de nombroses obres d'art antigues i d'altres que s'havien incorporat amb la reforma (escultures de Lli
mona i Clarasó i un retaule de Llaverias). 

Al promontori que separa la vila de la platja de Fenals, S'aixequen les poques restes del castell de Sant 
Joan o de Lloret. Fou molt malmès pels genovesos el 1353 i després el 1805, quan dos velers anglesos 
que intentaven d'abastar-se d'aigua dispararen unes canonades per dispersar la gent i esfondraren el mur 
i la part de mar de la torre mestra. 

Entre el castell i la vila hi ha la Clínica Mental que fundà el metge lloretenc Francesc Campderà (1793-
1862) el 1844, un dels primers sanatoris per a malalts mentals de caire particular de l'estat, que rebé el 
nom de Torre Llunàtica, fet amb una concepció molt avançada de la psiquiatria en un bonic indret voltat 
de jardins. Prop de la Caleta, una estela commemora l'opera Marina, de tema mariner amb llibret de 
Francesc Camprodon i música d'Emilio Arrieta, estrenada el 1855 a Madrid, que tanta popularitat donà a 
la població: Costas las de Levante, playa la de Lloret, .. ... 
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El santuari de Santa Cristina, situat 
entre la platja del mateix nom, dita 
també de Vallamau, i la de Treumal, 
domina la costa i és un actiu centre de 
devoció del qual se 'n tenen notícies 
des del 1376. L'any 1764 s'iniciaren 
les obres de l'actual santuari que fina
litzaren el 1772; té planta de creu lla
tina, tres capelles laterals per banda i 
el corona una airosa cúpula. Conserva 
el suposat crani de la santa i nombro
sos ex-vots mariners. S'hi celebren 
les festes patronals i el conegut aplec 
dels Perdons, el segon diumenge de 
Quaresma. 

*************************** 
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