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SECCIÓ DE SENDERS 
AETALAIA 

SENDER DEL MEDITERRANI GR-92-1 

Variant de les Gavarres 

3a Etapa : ROMANY À DE LA SELVA - PENEDES DE LLAGOSTERA 

CAN LLAMBINET - CAN LLAURADOR - LA PEDRAL TA 

HORARI PREVIST 

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

Àrea de la Selva. Esmorzar. 

Romanyà de la Selva. Inici de l'excursió. 

Penedes de Llagostera. Reagrupament. 

Can Llambinet. Reagrupament. 

Coll de la Pedralta. Reagrupament. 

Polígon Bujonis. Final d'etapa. 

Sortida cap a Santa Cristina d'Aro. 

Santa Cristina d'Aro. Dinar. 

Sortida cap a Vilanova. 

Vilanova i la Geltrú. 

18 d'abril de 2004 

6,30 h 

8, 15 h 

8,45 h 

9,20 h 

10,15 h 
10,25 h 

1 1,35 h 

1 1,45 h 

13,00 h 

13,15 h 

13,50 h 

14 h 

14,15 h 

17,00 h 

19,00 h 

Esmorzarem a l'àrea de la Selva. En finalitzar l'etapa els autocars ens portaran fins a Santa Cristina d'Aro on dinarem; hi ha 

restaurants. 

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 puntuals, 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 mòbil (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). 

\ 

I 
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SECCIÓ DE SENDERS 
AETALAIA 

SENDER DEL MEDITERRANI GR-92-1 

Variant de les Gavarres 

3a Etapa: ROMANY À DE LA SELVA - PENEDÈS DE LLAGOSTERA 

CAN LLAMBINET - CAN LLAURADOR - LA PEDRAL TA 

18 d'abril de 2004 

DESCRIPCIÓ DE L'ETAPA 

En aquesta tercera i última etapa de la variant de les Gavarres (GR-92-1) del sender del Mediter
rani deixarem les Gavarres tot baixant pels seus contraforts meridionals des del poble de Roma
nyà de la Selva fins arribar al llit del riu Ridaura. Durant aquesta baixada abandonarem momen
tàniament la comarca del Baix Empordà per fer una petita incursió per la comarca veïna de la 
Selva arribant-nos fins al llogarret dit Penedès que pertany al municipi de Llagostera. Retornats a 
l'Empordà i després de travessar el Ridaura i l'autovia que segueix el seu curs començarem a en
filar-nos pels estreps de la serra d'Ardenya, primer de forma suau tot passant per les envistes de 
Solius i, cap al final de l'etapa, amb molt fort pendent fins assolir el coll del Pla de la Pedralta 
on podrem admirar aquesta pedra que fins fa poc era una de les basculants més grans d'Europa. 

Tal com ja s'ha anunciat, passada la Pedralta, abandonarem el GR, que baixa cap a la Casa Nova, 
per arribar-nos al polígon Bujonis, una zona industrial propera a Sant Feliu de Guíxols, on és 
previst que ens reculli l'autocar. 

Horari 
Parcial 

0:00 

Horari 
Total 

0:00 

Distància (km) 

0,000 

ROMANY À DE LA SELVA (340 m).- El GR segueix la carretera tot baixant en direcció a Santa 
Cristina d'Aro. 

0:06 0:06 0,352 

Bifurcació.- Es deixa la carretera i es pren a l'esquerra un camí que aviat passa pel costat d'un 
transformador i després pel dolmen del Camp d'en Fita. 

0:09 0:15 1,000 

Bifurcació.- El GR emboca una pista que segueix a la dreta uns 100 m, passats els quals la deixa 
a mà esquerra i entra en un camí carreter i segueix baixant. 
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0:06 0:21 1,526 

Creuament.- Es t:qvessa la carretera GIV-6613, que de la font Picant puja a Romanyà de la Sel
va. Passats uns 150 m s'entra a la carretera GIV -6612, la qual cal seguir cap a l'esquerra tot tra
vessant la riera de Salenys. 

0:06 0:27 2,071 

Esplanada.- Es deixa la carretera i es pren a l'esquerra un camí carreter que s'endinsa pel frondós 
bosc, fent camí tot planer. Per l'esquerra es pot baixar a la font de Penedès i al Pou de les Goges. 

0:08 0:35 2,631 

Bifurcacions.- En poca distància es deixa un trencall a l'esquerra i després també la pista que es 
seguia, tot prenent un camí que vorej a els camps de Can Cateura. Més endavant es retorna a la 
pista anterior, que cal seguir a la dreta. 

0:07 0:42 3,083 

Carretera GIV -6612.- Se la segueix cap a l'esquerra. 

0:14 0:56 4,065 

LA TRENCA DE PENEDES.- Seguint endavant per la carretera s'arribaria al llogarret de Pene
des, que pertany al municipi de Llagostera. S'ha entrat durant un curt tram a la comarca de la Sel
va. Cal deixar, però, la carretera, embocant a mà esquerra una pista que cal seguir uns 100 m en 
direcció sud. Davant d'una cadena es pren a mà esquerra un camí carreter que, tot baixant, s'en
dinsa pel comal de Salenys. 

0:24 1:20 5,665 

Final de la baixada.- Es va a sortir a una pista més ampla. Si es seguís cap a l'esquerra s'aniria a 
la planta embotelladora de l'aigua de Salenys. Cal seguir-la a la dreta. Tot seguit es travessa una 
pista per on antigament passava la via del tren de Girona a Sant Feliu de Guíxols. 

0:07 1:27 6,159 

Carretera C-65 (Girona - Sant Feliu de Guíxols).- El GR-92-1 continua just a l'altre costat, però 
per creuar-la cal fer una marrada. Es va a la dreta (oest) i passats uns 650 m es gira a l'esquerra i 
després a la dreta per passar per sota la carretera. Tot seguit es gira a l'esquerra tot seguint un vial 
lateral de la mateixa. 

0:16 1:43 7,509 

Represa del camÍ.- Es gira a la dreta (sud) pel vial asfaltat i aviat es travessa el riu Ridaura per 
entrar novament en el Baix Empordà en l'indret anomenat Tapioles. 

0:04 1:47 7,859 

Bifurcació.- Es deixa la carretera que es seguia i s'agafa la primera de les dues pistes que neixen a 
l'esquerra. Es va en direcció sud tot deixant algun altre trencall menor. 

0:09 1:56 8,569 

Bifurcació.- Es pren la pista principal a l'esquerra, en direcció oposada a un restaurant anunciat. 
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0:08 2:04 9,165 

CAN LLAMBINET.- Tot seglJÏt es surt a la carretera GIV-6611. Si es pren a la dreta s'arriba en 8 
minuts a Solius, de visita recomanada. El GR-92-1 pren la carretera cap a l'esquerra. Passats uns 
250 m, davant de Mas Pla, cal deixar-la i prendre a la dreta una ampla pista que travessa les rie
res de Solius i de Plana Basarda on s'uneix al PR-C-1 02 que ve de Sant Feliu de Guíxols. 

0:12 2:16 10,028 

Bifurcació.- Es deixa l'ampla pista tot prenent a l'esquerra un camí carreter que puja suaument. 

0:06 2:22 10,432 

CAN LLAURADOR.- El GR i el PR segueixen en direcció sud, però aviat el PR-C-102 pren un 
camí a la dreta i se separa del GR-92-1. 

0:07 2:29 11,008 

Bifurcació.- Es deixa un camí a l'esquerra que en 35 minuts portaria a Santa Cristina d'Aro tot 
passant pel costat d'un camp de golf. 

0:08 2:37 11,587 

Bifurcació. - Es deixa a la dreta una pista que porta a Plana Basarda i al poblat ibèric anomenat 
Thueda. Immediatament el GR travessa la riera dels Molinets. A l'esquerra, a prop, queda una ur
banització. Aviat el GR, encarat al sud-est, comença a enfilar-se decididament per la serralada de 
l'Ardenya. 

0:37 3:14 13,723 

COLL DEL PLA DE PEDRALTA (305 m).- Final de la pujada i cruïlla de camins. Per l'esquerra 
es va al lloc on hi havia la pedra basculant Pedralta i a un espectacular mirador amb la Vall d'Aro 
en primer terme, i més lluny bona part de les comarques del Baix Empordà, el Gironès i La Sel
va. El GR 92-1 decanta a mà dreta i pren una pista asfaltada que baixa suaument. 

0:11 3:25 14,601 VEGEU NOTA AL FINAL 

Bifurcació.- Es deixa la pista asfaltada que duu a Sant Feliu de Guíxols en uns 40 minuts i un 
altre camí a l'esquerra que també hi mena fent marrada. El GR pren a mà dreta una pista de ter
ra tota planera. Magnífica panoràmica cap al sud-est. Un cop passada una casa, la pista es 
transforma en camí. 

0:15 3:40 15,751 

LA CASA NOVA.- En una cruïlla a tocar d'aquesta urbanització, unió amb el GR 92 que arriba 
per l'esquerra per un carrer de la urbanització. L'indret s'anomena "Els tres camins". 

NOTA En aquest punt hem de deixar el GR-92-1 i seguir baixant per la pista asfaltada fins arri
bar al Polígon Bujonis on trobarem els autocars. 

0:35 4:00 16,900 

Polígon Bujonis.- Final de l'etapa. 

********************************* 
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PENEDES 

El veïnat de Penedès pertany al municipi de Llagostera, a la comarca de la Selva; és situat a 
l'extrem nord del terme , a la capçalera de la riera de Banyaloques. El topònim Penedes, del qual 
deriva gramaticalment el de Penedès, prové de penedo que significa castell roquer. 

L'església de Sant Ampèlit, antiga parròquia del veïnat, ja és citada el 1362 com a Sancti Po/ei 
de Panadesio. En el lloc hi ha una font d'aigües medicinals i també s'hi troba, envoltada de sure
res, la masia de Can Llambí, gran casal amb capella que fou el centre d'un dels més importants 
patrimonis selvatans productors de suro que es remunta al segle XVI. 

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

SOLIUS 

El poble agregat de Solius es troba al sector meridional del terme de Santa Cristina d'Aro, prop 
d'un afluent de capçalera del Ridaura, al peu dels contraforts septentrionals de la serra 
d'Ardenya. El poblament és format per un escampall de masies voltades per terres molt ben con
reades i l'església i la rectoria es troben en un paratge de gran bellesa i frondosa vegetació. 

En els documents medievals el lloc apareix citat inicialment per Olivos en un precepte de Lotari 
del 968 confirmant les propietats del monestir de Sant Feliu. La parròquia, Sancte Agnetis Oli
vensis, apareix el 1103 i en un document del 1057 s'especifiquen els límits de l'alou de ipsis Oli
us i hi figuren també el nom del Ridaura, Aqua A radis , i la Petra sub Altra, que correspon a la 
Pedralta. 

L'església de Santa Agnès de Solius 
actual és un edifici del segle XVill, 
començat el 1773, que consta d'una nau 
central amb quatre capelles laterals, que 
tenen uns retaules neoclàssics de factura 
popular. Cal destacar el de la Mare de 
Déu del Roser i el de Sant Isidre. A 
l'interior de l'església s'hi troben làpides 
sepulcrals d'alguns rectors de la parròquia. 
El seu esvelt campanar, visible gairebé 
des de tota la Vall d'Aro, és una torre de 
planta quadrada. en la construcció de la 
qual s'aprofitaren alguns elements del 
temple anterior, romànic datat entre el 
segle X i XI. 

Queden molt poques restes de la fortalesa del castell de Solius, dalt d'una penya escarpada, 
d'accés dificil. Fou reedificat durant les guerres carlines del segle XIX. 

El monestir cistercenc de Santa Maria de Solius, va ser fundat el 21 de gener de 1967, festa de 
Santa Agnés, en establir-s'hi un grup de quatre monjos procedents del monestir de Poblet, del 
qual és fundació. Es interessant visitar la col·lecció de pessebres que, des de l'any 1970, hi ha 
construït fra Gilbert Galceran, monjo de Solius, que ja tenia exposicions de pessebres a Roma, a 
la Casa General de l'Ordre Cistercenc, i a l'abadia d'Hauterive, Suïssa. 

*************************** 
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SANTA CRISTINA D'ARO 

El tenne municipal de Santa Cristina d'Aro que té una notable extensió, 67,77 km2
, comprèn una 

bona part de la vall d'Aro, drenada pel Ridaura, que travessa el territori d'oest a est i el parteix en 
un ampli sector, al nord, accidentat pels vessants muntanyosos de les Gavarres, fins prop del puig 
d'Arques, on hi ha els pobles de Santa Cristina d'Aro, Bell-lloc i Romanyà de la Selva, i un sec
tor, al sud, accidentat pel muntanyam de la serra de l'Ardenya amb el poble de Solius, i que arri
ba fins al mar, on fonna un curt tram de costa rocallosa i escarpada, des de Vallpresona a la cala 
del Canyet. 

El poble de Santa Cristina d'Aro es troba a 61 
m d'altitud, a l'esquerra del Ridaura, enlairat 
en un pujol al peu dels vessants de les Gavar
res. Al punt més alt hi ha l'església parroquial 
de Santa Cristina d'Aro, interessant temple 
medieval de notables proporcions encara que 
molt perjudicat per l'arrebossat de calç que 
cobreix totalment l'exterior i l'interior. En el 
seu estat actual té una planta de dues naus i 
creuer, la nau del nord més ampla i amb absis 
semicircular, i la de migdia amb una sagristia, 
a l'extrem de llevant, del segle XVIII, que 
substitueix el seu absis. Es pot suposar fonamentadament que les dues naus i el transsepte eren 
part d'una basílica de tres naus, transsepte i tres absis. Els arcs triomfals de les naus i els tres arcs 
fonners que les comuniquen són tots marcadament de ferradura, de cronologia reculada, pre
romànica. La mateixa fonna té la volta del creuer, que travessa les naus. La torre-campanar, qua
drada, és de base romànica llevat de la part alta, acabada en pinacle, i la porta del frontis, rectan
gular, és del segle XVIII. Una altra porta lateral, tapiada, és del segle :xn. La importància monu
mental d'aquesta església correspon a la seva condició de parròquia principal de la vall d'Aro a 
l'al ta edat mi tj ana. 

Uns 300 metres a ponent d'aquesta església, en obrir camins per a una urbanització aparegueren 
vestigis d'època romana i, sobretot, les restes d'una interessant església paleocristiana: els fona
ments de la capçalera i una bona part dels murs laterals de l'única nau. Deu correspondre a la 
transició entre les basíliques romano-cristianes i els primers temples pre-romànics i potser cal 
considerar el petit temple com una simple cella memoriae o església de cementiri, ja que al costat 
excavat aparegueren restes d'una necròpolis'. 

El "Carrilet" era un tren que comunicava Sant 
Feliu de Guíxols amb Girona, que va deixar 
de funcionar el 10 d'abril de 1969, després de 
77 anys de servei que s'iniciaren el 1892. En 
la seva època fou un punt de comunicació vi
tal entre els pobles de la costa i la capital de 
la província, el "Carrilet" feia d'enllaç marí
tim entre el principal port de mercaderies de 
la zona Sant Feliu de Guíxols amb la resta de 
la comarca de la Selva, i dotava la creixent 
indústria surotapera de la zona d'un mitjà de 
transport adequat. Trigava 2h a fer el recorre
gut total de 37 km. A Santa Cristina feia pa
rada a l'estació de Santa Cristina i a Font Pi

cant. Aquest últim, lloc estratègic d'encreuament de camins entre Romanyà de la Selva, Solius i 
Bell-lloc. Molt a prop, hi ha una font d'aigua ferruginosa (La Font Picant) molt apreciada per les 
seves propietats medicinals. 

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