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Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

Punt km 9 - carretera GIP-6821 0:00h 462m 41.763090º 2.939309º

Menhir d’en Llac 0:08h 480m 41.759688º 2.935288º

Gir a la dreta 0:15h 476m 41.755702º 2.931650º

      Puig de Cadiretes 0:25h 519m 41.757477º 2.928263º

Desviament cap a Pedra sobre Altra 0:40h 478m 41.758961º 2.935239º

Pedra sobre Altra 0:48h 483m 41.760588º 2.940467º

Punt km 9 - carretera GIP-6821 0:00h 462m 41.763090º 2.939309º

Sistema de coordenades geogràfi ques. Datum WGS84.

 PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

0 500m
N

Base topogràfi ca de Catalunya. 1:25.000.” Institut Cartogràfi c i Geològic de Catalunya (ICGC).

itinerari sentit de la ruta inici / fi nal
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 MÉS INFORMACIÓ

DURACIÓ: Mig dia.

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 0:55h en total. 0:25h des del punt d’inici fins al puig de Cadiretes 
passant pel camí del menhir d’en Llac i 0:30h per tornar fins al punt d’inici pel camí de Pedra sobre Altra.

DESNIVELL ACUMULAT: 75m

DIFICULTAT: Baixa.

ÈPOCA: Tot l’any.

CARTOGRAFIA:
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

 INTRODUCCIÓ

Ruta lineal de quasi 4 km (anada i tornada) que ens eleva fins al punt més alt del massís de Cadiretes-
Ardenya, just al límit de la comarca de la Selva amb la del Gironès. El menhir d’en Llac i la Pedra sobre 
Altra són la cirereta del pastís. Es tracta d’una ruta apta per a tota la família, tant per la llargada com 
pel desnivell.

Entre la plana i el mar s’alça el puig de Cadiretes, emblema del massís de Cadiretes-Ardenya, declarat 
Espai d’Interès Natural l’any 2004. Els seus boscos mediterranis, avui escassament poblats, contrasten 
amb el seu passat, tal i com demostren les restes megalítiques i iberes o les runes més recents d’algunes 
masies abandonades. Des del seu cim podem veure la propera i bella població de Tossa de Mar i el 
Mediterrani als nostres peus.

SABIES QUE...

El puig de Cadiretes limita amb la Selva i el Gironès? Es troba a cavall dels municipis de Llagostera i 
de Tossa de Mar. Però no sempre ha estat així, antigament el cim pertanyia al municipi de Llagostera.

Viatjar a la prehistòria descobrint el menhir d’en Llac i el rocam de Pedra sobre Altra.

Les magnífiques vistes que tenim des del puig de Cadiretes.

Descobrir la bellesa de les muntanyes arran de mar.

EL MILLOR D’AQ UESTA RUTA
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 RECORREGUT

Iniciem l’itinerari al punt km 9 de la carretera GIP-6821 (0:00h - 462m), que uneix Llagostera i 
Tossa de Mar. En aquest punt trobem un plafó informatiu de l’itinerari, just on el sender GR 92 travessa 
la carretera. Agafem la pista de la dreta, en direcció a ponent, seguint les marques blanques i 
vermelles del sender de llarg recorregut. Sense deixar les marques ni la pista principal, tot caminant 
entre boscos de pins i suros, arribem al menhir d’en Llac (0:08h - 480m), que s’aixeca a la dreta 
del camí. Aquest monument megalític fou redreçat l’any 1981, quan va ser descobert, tal com ho 
recorda una placa que hi ha instal·lada als seus peus, però els seus orígens es remunten a uns 5.000 
anys com mínim. Els menhirs (literalment “pedra dreta” en idioma bretó) es coneixen també en català 
com a “pedres llargues” o “pedres del dimoni”. Construïts per poblacions majoritàriament sedentàries, 
les seves funcions eren variades, des de marca territorial fins a lloc de culte religiós. 

Continuem per la pista principal seguint les marques del GR 92 i les banderoles que senyalitzen el 
puig de Cadiretes. El camí no té pèrdua. En arribar a una esplanada fem un gir a la dreta (0:15h 
- 476m), tot abandonant les marques blanques i vermelles del GR 92 i seguint les blanques i grogues 
i la banderola que ens adrecen cap al puig de Cadiretes. Anem pujant fins que trobem un corriol a 
l’esquerra amb una nova banderola que ens guia cap al puig passant enmig d’un alzinar. Poc més 
d’un centenar de metres més endavant arribem al Puig de Cadiretes (0:25h - 519m), deixant a 
mà esquerra, mig cobertes per la vegetació, les restes d’un antic poblat ibèric. Des de dalt albirem 
magnífiques vistes que, en un dia clar, abasten des del Garraf fins al Pirineu i des del mar fins a les 
serralades Prelitoral i Transversal. 

Reculem fins just abans del menhir d’en Llac, on una banderola a mà dreta assenyala un desviament 
cap a Pedra sobre Altra (0:40h - 478m). Immediatament el corriol mena a un camí excavat al terreny, 
que agafem cap a la nostra esquerra. A uns 100m deixem una desviació a l’esquerra i, després de passar 
per sota d’una línia elèctrica, trobem davant nostre el rocam de Pedra sobre Altra (0:48h - 483m), al 
qual s’accedeix per un petit pas enmig de la vegetació, situat a l’esquerra del camí. Pedra sobre Altra no 
és més que un bloc de granit erosionat, l’estructura del qual fou aprofitada per construir-hi un dolmen, 
tot excavant una balma i edificant-hi una galeria d’accés encara ben visible. Els dòlmens són antics 

 COM ARRIBAR-HI EN COTXE 

Per arribar al punt d’inici de l’excursió hem d’agafar la carretera GIP-6821, que uneix Llagostera 
amb Tossa de Mar. Podem aparcar el vehicle al costat del punt quilomètric 9, darrera d’un panell 
indicador de la ruta.

NO ET PERDIS... 

La vila vella de Tossa de Mar, l’únic exemple de població medieval fortificada que encara 
existeix a la costa catalana. El castell de Tossa, a més, va ser declarat Monument Històric 
Artístic Nacional l’any 1931 i el 1950 Ava Gardner hi va rodar la mítica pel·lícula Pandora i 
l’holandès errant.
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enterraments datats, com els menhirs, de fa uns 5.000 anys. Quan, com en aquest cas, aprofiten 
estructures rocoses ja existents reben el nom de paradòlmens. Després de visitar Pedra sobre Altra 
només queda seguir el camí, sense desviar-nos, fins que arribem de nou a la carretera. Girem a l’esquerra 
i la seguim 350m fins al punto km 9 (0:55h - 462m), punt d’inici de la ruta. 
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Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt 
en funció de l’època de l’any, de la neu i de les condicions meteorològiques. La senyalització (marques, 
panells, balises) que podem trobar al llarg de la ruta també pot variar amb el temps. RUTES PIRINEUS no 
es responsabilitza de qualsevol mal ús de les seves guies i recomana que cadascú sigui responsable i 
prudent a la muntanya. Així mateix, us convidem a documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per 
complementar la informació aquí descrita. Tots els temps són efectius i prenen un caràcter orientatiu, no 
s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol suggeriment, RUTES PIRINEUS 
us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat.

 QUÈ MÉS PODEM VISITAR? 

Castell i muralla de Llagostera

El Castell de Llagostera està situat al casc antic de la població, sobre un turó 
que presideix la població i davant de l’església de Sant Feliu. El temple, el 
castell i l’antic poble estarien protegits amb una doble muralla concèntrica. 
Els seus orígens se situen al s. XII tot i que les restes actuals pertanyen a un 
poderós conjunt fortificat dels segles XIV-XV, del qual se’n conserven tres 
torres.   

Coordenades GPS: 41.828889º 2.891944º

El monestir de Santa Maria de Solius

El Monestir Cistercenc de Santa Maria de Solius va ser fundat el dia 21 de 
gener de 1967, després del Concili Vaticà II, per un petit grup de monjos 
provinents del Monestir de Poblet. El seu esvelt campanar és visible des de 
gairebé tota la Vall d’Aro.  

Coordenades GPS: 41.814443º 2.962211º

Casino Llagosterenc

El Casino Llagosterenc és una entitat de Llagostera fundada el 1856 en el 
marc del moviment associatiu que va viure la població al segle XIX, vinculat a 
l’expansió de la indústria surotapera. La seu actual de l’entitat, inaugurada el 
1891 i reformada el 1929, forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic 
de Catalunya i respon als postulats academicistes del Noucentisme. La 
Generalitat de Catalunya li atorgà la Creu de Sant Jordi el 2014.  

Coordenades GPS: 41.825633º 2.89362º
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Guies Web i Pdf gratuïtes 

Posem a la teva disposició guies web i PDF 

-rutes de senderisme i d’alta muntanya 

que et pots descarregar gratuïtament-, uns 

continguts de qualitat i fi ables elaborats per 

professionals de la muntanya per tal que 

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

Sortides i excursions guiades 

Disposem d’un calendari de sortides 

organitzades o et podem preparar una 

proposta personalitzada a mida. Crestes 

i ascensions, naturalesa, parcs naturals, 

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs 

tots els secrets del Pirineu de la mà dels 

millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Us recomanem els millors establiments que 

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta 

muntanya que us proposem a la web. Hotels, 

restaurants, museus, artesans, esports 

d’aventura,... tots revisats pel nostre equip 

perquè la teva experiència als Pirineus sigui 

inoblidable!

Serveis per a organismes i empreses 

Creem i elaborem continguts d’itineraris 

de senderisme i d’alta muntanya per a 

organismes i empreses (díptics, tríptics, 

format web, APP per a mòbils,...). També us 

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres 

continguts i així promocionar-vos en diversos 

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat

Descobreix tot el que t’oferim i viu 
els Pirineus com mai ho has fet!
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