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Massís de l’Ardenya des de Sant Feliu
de Guíxols
Descobrim l’essència de la Costa Brava: el mar i la
muntanya es fonen en els paisatges bellíssims de
l’Ardenya!
Sant Feliu de Guíxols, Ardenya-Cadiretes (Baix Empordà),
Baix Empordà, Girona, Catalunya, Espanya
Dificultat

Notable

Temps total efectiu
Distància total

4:50h

17,5 km

Desnivell acumulat

480m

Altitud mínima

3m

Altitud màxima

373m

Punt de sortida / arribada
Població més propera

Oficina de Turisme

Sant Feliu de Guíxols

Aquesta guia web i PDF gratuïta ha
estat publicada amb el suport del
Patronat de Turisme Costa Brava Girona
i el Consell Comarcal del Baix Empordà.

www.rutespirineus.cat

|

info@rutespirineus.cat
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Baix Empordà-10. 1:50.000.” propietat de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
itinerari

inici / final

sentit de la ruta

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
Punt de pas

Temps

Altura

Latitud

Longitud

1

Oficina de turisme - plaça del Monestir

0:00h

5m

41.780385º

3.026483º

2

Cruïlla dels Tres Camins

1:15h

174m

41.784647º

2.989685º

3

Coll del Vidre

1:45h

342m

41.783554º

2.976809º

4

Coll de l’Escorpí

2:00h

369m

41.779515º

2.973687º

5

Coll de Sant Baldiri

2:15h

348m

41.780559º

2.963661º

6

Cruïlla de la Trencada

2:25h

317m

41.775142º

2.962653º

7

Coll de la Creu d’en Barraquer

2:45h

338m

41.777386º

2.976603º

8

Mas de Sant Benet del Bosc

3:05h

313m

41.773218º

2.984171º

9

Collet de la Mare de Déu

3:25h

266m

41.775994º

2.996061º

3:50h

124m

41.777000º

3.007218º

4:50h

5m

41.780385º

3.026483º

10 Coll de Portes
1

Oficina de turisme - plaça del Monestir

Sistema de coordenades geogràfiques. Datum WGS84.
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EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
Conèixer el paisatge de mar i muntanya de l’Ardenya i caminar pels seus boscos
mediterranis.
Descobrir la Costa Brava des de la muntanya en una ruta molt bonica i plena de
contrastos.
Recórrer els preciosos camins de ronda que ressegueixen la costa entre
penya-segats i petites cales.

INTRODUCCIÓ
Ruta circular de 17,5 km de longitud que s’endinsa als boscos del massís de l’Ardenya i retorna pels
escarpats relleus costaners de Sant Feliu de Guíxols. L’itinerari comença a la plaça del monestir de
Sant Feliu de Guíxols i s’endinsa al paisatge forestal de l’espai protegit del massís de l’Ardenya Cadiretes, on descobrim el menhir del Terme Gros i gaudim de les vistes cap als relleus granítics dels
Carcaixells. La ruta passa per Sant Baldiri i Sant Benet del Bosc i retorna a Sant Feliu pels camins de
ronda, resseguint els escarpats penya-segats i les cales de la Costa Brava. Es tracta d’un itinerari fàcil
de seguir, ja que està senyalitzat amb les marques del GR 92 o les del PR C-101, amb relativament poc
desnivell però amb una longitud considerable.
El massís de l’Ardenya és un sistema muntanyós de substrat granític i alçades modestes pertanyent a la
part gironina de la serralada Litoral Catalana. Sant Feliu de Guíxols és un important centre turístic de la
Costa Brava, amb un perfil costaner retallat i escarpat que contrasta notablement amb els vessants coberts
de vegetació, principalment suredes i pinedes, d’aquest sector de l’Ardenya, dins de l’Espai Natural de
Cadiretes-Ardenya, a la comarca del Baix Empordà.

MÉS INFORMACIÓ
DURACIÓ: Dia complet.
TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 4:50h en total. 2:25h des de Sant Feliu de Guíxols fins a La
Trencada i 2:25h des de La Trencada fins a Sant Feliu de Guíxols pel camí de Sant Benet.
DESNIVELL ACUMULAT: 480m
DIFICULTAT: Notable.
ÈPOCA: Primavera, tardor i hivern, evitant les hores de més calor.
CARTOGRAFIA:
· Baix Empordà. 1:50.000. Editorial ICGC.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
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OBSERVACIONS: El massís de l’Ardenya - Cadiretes està considerada una zona d’alt risc d’incendi.
Recomanem informar-se del perill d’incendis abans d’emprendre la ruta (per exemple a l’oficina de turisme
de Sant Feliu de Guíxols, punt d’inici de l’itinerari). Cal anar ben proveïts d’aigua donat que durant la majoria
de mesos de l’any no en trobarem en tot el recorregut (la font de la Guilla no sempre raja).

NO ET PERDIS...
Visitar l’important patrimoni històric i cultural de Sant Feliu de Guíxols. Entre moltes d’altres
construccions, destaca el conjunt monumental del monestir de Sant Feliu, declarat Bé Cultural
d’Interès Nacional. Els seus orígens es remunten al s. X i fou edificat sobre unes estructures ja
existents d’època romana. Aquest monestir benedictí fortificat acull el Museu d’Història i, al seu
voltant, hi va néixer la ciutat de Sant Feliu de Guíxols.

COM ARRIBAR-HI EN COTXE
Arribem a Sant Feliu de Guíxols per la carretera C-65 des de Llagostera. Prenem la sortida 310, en
direcció a “Sta. Cristina d’Aro / St. Feliu G. Sud”. Entrem a Sant Feliu de Guíxols i agafem la Ronda
de Ponent cap a la plaça del Monestir, on trobem l’oficina de turisme. Si continuem uns 300m per la
carretera GI-682 en direcció a Tossa de Mar, a mà dreta, trobem un gran aparcament.

SABIES QUE...
El menhir del Terme Gros fou utilitzat com a marca de terme entre diferents propietats durant
molts anys? Aquest menhir de granit, de forma fal·liforme, té una petita escotadura artificial a la
part superior i una alçada de 2 metres. En una de les seves cares hi té gravada una creu llatina i, en
l’altra, el número 53, segurament fent referència a la seva antiga funció com a terme. Tot i que no
s’ha excavat mai, se sap que correspon a l’època neolítica i data del 3000 - 2500 aC.

RECORREGUT
Comencem la ruta al massís de l’Ardenya a 1 l’oficina de turisme de Sant Feliu de Guíxols (0:00h
- 5m), just davant de la plaça del monestir de Sant Feliu. Seguim uns 200m per la carretera de
Tossa i tombem a la dreta per la Ronda Narcís Massanas. Seguim les marques blanques i vermelles
del GR 92 cap a la rotonda de la plaça de la Igualtat i, després de travessar el pont, a mà esquerra
ens trobem un pal indicatiu del GR 92. Seguim el sender de gran recorregut en direcció als Tres
Camins per una pista asfaltada entre horts i camps de conreu. Passem el molí de Vent de les Comes
i diverses masies.
Seguim sempre paral·lels a la riera de les Comes, sense travessar-la. Més endavant ascendim, tot
fent llaçades, per la pista forestal que ens porta fins a la carretera de Sant Feliu a la Casa Nova.
Girem a l’esquerra i continuem per la carretera fins a la urbanització de la Casa Nova. Pugem pel
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carrer de la Merla fins al capdamunt, on trobem un altre pal indicador. Prenem la pista forestal a
l’esquerra i ens endinsem al bosc del massís de Cadiretes, ja dins l’Espai Natural Protegit del Massís
de Cadiretes. Arribem a la 2 cruïlla dels Tres Camins ( 1:15h - 174m).
Seguim en direcció al coll de l’Escorpí, per un corriol que s’endinsa en un atapeït bosc mediterrani
amb pi blanc, suros i un sotabosc molt frondós. Passem per la font de la Guilla i continuem remuntant
els faldars assolellats, que ens ofereixen vistes precioses de Sant Feliu de Guíxols, fins que arribem
al 3 coll del Vidre (1:45h - 342m), on trobem un camí que ens portaria al cim del Montclar. Continuem ara pel
vessant obac del puig de les Cols, on trobem les restes d’alguna carbonera i gaudim de bones vistes
sobre els esqueis granítics dels Carcaixells i el Pirineu més oriental. Finalment el camí es redreça i
enfilem pel fons de la vall fins a una altra cruïlla, al 4 coll de l’Escorpí (2:00h - 369m). Des d’aquest
punt surt un corriol en direcció SE que en menys de 5 minuts ens condueix fins al menhir del Terme
Gros, que trobem amagat entre els brucs.
A l’encreuament del coll de l’Escorpí deixem el GR 92 i seguim les marques blanques i grogues del PR
C-101 en direcció al coll de Sant Baldiri. Davallem per un corriol cap a la sureda Fonda i continuem per
una pista forestal fins que arribem al 5 coll de Sant Baldiri (2:15h - 348m). Aquí novament un altre camí
ens conduiria al Montclar, però nosaltres seguim el PR cap a l’esquerra, en direcció a Sant Baldiri.
Davallem per una pista forestal, enmig d’una majestuosa sureda amb bruc, i arribem a les restes
de l’església barroca de Sant Baldiri. Continuem baixant per la pista i arribem a la 6 cruïlla de la
Trencada (2:25h - 317m). En aquest punt enllacem de nou amb el GR 92, que seguim a l’esquerra en
direcció a Can Codolar.
La pista forestal, força ampla i planera, ens condueix en direcció E pels vessants assolellats del
puig de Sant Baldiri. Passem la masia de Can Codolar, en runes, i arribem al 7 coll de la Creu d’en
Barraquer (2:45h - 338m), on hi ha una enorme creu de pedres al mig de la cruïlla. En aquest punt
deixem novament el GR 92, que enllaça amb el coll de l’Escorpí, i continuem pel PR C-101 en direcció
a Sant Benet. Seguim la pista forestal amb àmplies vistes cap als pobles costaners i davallem pel
costat d’un dipòsit d’aigua fins a una altra cruïlla. Continuem per la pista forestal asfaltada i arribem
al 8 mas de Sant Benet del Bosc (3:05h - 313m). Continuem baixant per la pista en direcció NE i,
al cap de poc, el PR gira sobtadament a la dreta i continua per un corriol fins al coll d’en Romaguer
i el 9 collet de la Mare de Déu (3:25h - 266m).
Aquí el sender de petit recorregut es bifurca. Deixem la variant que ens portaria al puig Gros, i el
seguim cap a l’esquerra en direcció al pla de ses Mòdegues. Baixem per un corriol entre brucs,
mentre gaudim de boniques vistes sobre Sant Feliu de Guíxols, i arribem a la cruïlla del Pla de ses
Mòdegues, on enllacem amb la variant del PR. Continuem cap a l’esquerra i arribem al 10 coll de
Portes (3:50h - 124m), just a l’entrada d’un parc d’aventura. Continuem pel sender que passa per
un tram delicat sobre un gran esvoranc, i arribem al punt quilomètric 43 de la carretera GI-682. La
creuem i baixem per una carrer asfaltat cap al mar. Entrem en una urbanització i continuem avançant,
amb esplèndides vistes sobre la retallada costa i els escarpats penya-segats. Seguim pel carrer de
les Penyes, la zona residencial de Vista Alegre, deixem a la dreta el camí de Sant Elm i baixem pel
carrer de s’Adolitx. Continuem davallant pel carrer de Port Salvi i, just en un revolt, prenem el camí
de Ronda que ens deixa a tocar de les roques, resseguint la línia costanera.
Seguim les marques grogues i blanques i, tot contornejant la costa, ja veiem el port i la platja de Sant
Feliu. Passem pel mirador de les Mestres, pel passeig de Rius i Calvet i arribem a la plaça de Sant
Pere, a tocar de la platja. Girem a l’esquerra i, per l’avinguda Juli Garreta, retornem al punt d’inici i final
de l’itinerari, a 1 l’oficina de turisme de la plaça del Monestir (4:50h - 5m).
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QUÈ MÉS PODEM VISITAR?

Monestir Arran de Mar i col·lecció Thyssen-Bornemissa
El conjunt arquitectònic del monestir benedictí és el màxim exponent
patrimonial de la vila. Conserva elements tan importants com la seva part
més antiga, la romànica Porta Ferrada (segle X), que ha esdevingut tot un
símbol. Actualment acull el Museu d’Història de la Ciutat i és la seu de
l’Exposició Carmen Thyssen-Bornemissa.
Coordenades GPS: 41.780309º 3.026708º

Ermita de Sant Elm
L’ermita de Sant Elm, construïda el segle XIII dalt d’un turó, té unes vistes
esplèndides sobre Sant Feliu de Guíxols. Es tracta d’una petita capella
de planta rectangular i força senzilla.
Coordenades GPS: 41.780309º 3.026708º

Festival Porta Ferrada
El Festival de Porta Ferrada, nascut el 1958 a Sant Feliu de Guíxols, és
el festival d’estiu amb més tradició d’Espanya. Únic a la Costa Brava
per la seva proposta oberta a totes les disciplines artístiques, compta
amb la participació de noms consolidats i talents emergents de l’escena
internacional i nacional. Més info a www.festivalportaferrada.cat.
Coordenades GPS: 41.779461º 3.038714º

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

Guies Web i Pdf gratuïtes

Sortides i excursions guiades

Posem a la teva disposició guies web i PDF

Disposem d’un calendari de sortides

-rutes de senderisme i d’alta muntanya

organitzades o et podem preparar una

que et pots descarregar gratuïtament-, uns

proposta personalitzada a mida. Crestes

continguts de qualitat i fiables elaborats per

i ascensions, naturalesa, parcs naturals,

professionals de la muntanya per tal que

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

tots els secrets del Pirineu de la mà dels
millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Serveis per a organismes i empreses

Us recomanem els millors establiments que

Creem i elaborem continguts d’itineraris

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta

de senderisme i d’alta muntanya per a

muntanya que us proposem a la web. Hotels,

organismes i empreses (díptics, tríptics,

restaurants, museus, artesans, esports

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

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

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres

perquè la teva experiència als Pirineus sigui

continguts i així promocionar-vos en diversos

inoblidable!

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat
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