
SECCIÓ DE SENDERS 
A.E.TALAIA 
 
 Circular 61   (3/04/2004) 
Benvolguts senderistes: 
 
Tal com estava previst, el diumenge 7 de març vàrem fer la segona etapa  de la variant GR-92-1 del sender 
del Mediterrani que travessa el massís de les Gavarres. Sortint del Mas del Pou del Glaç ens enfilarem fins 
al Puig d’Arques on poguérem admirar un bonic dolmen i pujar a la torre-mirador que hi ha al seu cim. Tot 
seguit davallàrem vers Romanyà de la Selva on tinguérem ocasió de visitar un dels monuments megalítics 
més importants del país, el dolmen de la Cova d’en Daina. Per aquestes singulars visites i, sobretot, per 
l’agrest recorregut que ens oferí un paisatge immillorable pensem que fou una de les etapes més interessants 
de l’actual sender. 
 
A la propera sortida, el diumenge 18 d’abril, farem la tercera i última etapa d’aquesta variant. Des de 
Romanyà de la Selva baixarem vers el riu Ridaura, el travessarem i ens enfilarem per l’altra vessant pels 
contraforts de la serra d’Ardenya fins arribar al coll del Pla de la Pedralta que, fins fa ben poc, era una de les 
pedres basculants més grans d’Europa. A partir de la Pedralta el sender baixa cap a la Casa Nova on enllaça 
amb el GR-92 procedent de Sant Feliu. En un principi era previst acabar l’etapa a la Casa Nova però després 
d’anar a inspeccionar el terreny vàrem constatar que aquest indret no és accessible amb els autocars. L’opció 
de arribar-nos fins a Sant Feliu s’ha desestimat perquè allargaria l’etapa amb gairebé 5 km i, a més a més, és 
un tram que necessàriament hauríem de repetir en fer l’etapa de Sant Feliu a Tossa de Mar. Sortosament, 
abandonant el GR poc després de passar per la Pedralta, és pot arribar a una zona industrial que si que és 
accessible amb els autocars. Farem això i un cop als autocars anirem a Sant Feliu de Guíxols o a Santa 
Cristina d’Aro per tal de dinar. 
 
En el transcurs de l’etapa passarem prop del llogarret de Solius que pertany al municipi de Santa Cristina 
d’Aro. En aquest indret hi ha un monestir cistercenc on el monjo vilanoví fra Galceran ha muntat una 
interessant exposició permanent de diorames del pessebre. Estem valorant la possibilitat de fer-hi una visita 
que podria ser durant la caminada (fent una petita marrada) o bé per la tarda després de dinar. Tot està 
condicionat per la disponibilitat horaria. 
 
Pel maig és previst  tornar a la branca principal del GR-92.; així, el diumenge dia 23 faríem l’etapa de Sant 
Feliu de Guíxols a Tossa de Mar que ha d’abandonar la línia de la costa degut a la impossibilitat de travessar 
el seu relleu abrupte i s’endinsa per la serra de l’Ardenya. És una etapa llarga, d’uns 21 km, que intentarem 
escurçar si és possible. 
 
La sortida del mes de juny està pensat que sigui del cicle “La Fugida de Montsegur” i necessàriament haurà 
de ser una sortida de dos dies (dissabte i diumenge). Com ja sabeu, l’any passat vàrem haver de suspendre 
aquesta sortida per falta de quòrum; esperem que aquest any es pugui fer. Cas que els déus no ens siguin 
favorables i no poguéssim escapar de Montsegur hauríem de seguir baixant per la riba de la Mediterrània 
fent l’etapa que va de Tossa de Mar a Lloret de Mar; aquesta és una etapa curta, de només uns 14 km. 
 
També us recordem que el 9 de maig la Secció de Cultura té previst fer una nova sortida del cicle 
Coneguem Catalunya. Així doncs, el calendari amb les sortides previstes fins a final de curs és: 
 
18 d’abril   GR-92-1 Romanyà de la Selva – La Pedralta ∼ 15 km 
9 de maig   Coneguem Catalunya 
23 de maig   GR-92  Sant Feliu de Guíxols – Tossa de Mar ∼ 21 km  (Potser s’escurçarà) 
13 de juny   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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