
GR 92, ETAPAS 9 PALAMOS, FINS LA  14 
VALLGORGUINA, DEL 11/11/13 AL 16/11/13. 
 
Aquest any continuem el GR 92 que varem començar l’any passat a Portbou. 
 
Miquel López, Martí Capdevila i Pere Ollé. 
 
DIA 11 : ETAPA 9 :  PALAMOS - SANT FELIU DE GUÍXOLS . 
Sortim de Reus a les 7 del matí, arribem a Palamós sobre les 9 i com el primer es el 
primer, busquem un Bar per esmorzar, tasca bastant complicada, dons no se si perquè es 
dilluns i les dates trobem molts establiments tancats.  
Be ja esmorzats preparem trastets i tot i el fort vent que bufa comencem l’excursió. 
Sortim de Palamós pel Passeig Marítim, tot enfilant la badia que porta el nom del poble, 
continuem vorejant la platja, pasem per Sant Antoni de Calonge, La riera, Punta i Torre 
Valentina, aquesta era una torre de defensa d’una masia, enfilem direcció Platja D’Aro 
tot pasant per un paratges molt bonics, roca, cales i mar, travessem Platja D’Aro per tot 
el Passeig Marítim, Riu Riudaura, Port Nàutic, i Punta Prima, ja enfilem direcció 
S’Agaró, pasem per la nomenada platja de Sa Conca, Sant Pol i el cami de Ronda que 
ens porta fins a Sant Feliu. 
Arribem a Sant Feliu i busquem l’allotjament, passejada pel poble i a sopar d’hora. 
 
No vaig guardar les dades del GPS, i poso el que surt a la guia. 
 
KM    17.5 
TEMPS    5 HORAS  
DESNIVELL +  ?  
DESNIVELL  -  ? 
TEMPS EN MOVIMENT : 5 HORAS 
 
DIA 12 : ETAPA 10 : ST. FELIU DE GUIXOLS – TOSSA DE MAR 
Hem descansat prou be, no cal dir que aguantant els roncs d’un i altre. Llevats  i 
esmorzats, comencem la marxa a les 8,30. 
Cal dir que la sortida de St. Feliu no esta gens ben marcada i perdem força temps en 
trobar el camí, dons a l’estació de Bus es perden les senyals del GR. 
Ja enfilats al bon camí per la riera de les Comes comencem amb bona pujada fins a la 
Urbanització Casa Nova, la travessem i agafem una pista que ens porta fins la Font de 
La Guilla , Coll del Vidre i Coll de L’escorpí, estem a 380 m d’alçada. 
Passem pel coll de la Creu d’en Barraquer i ja tornem a tindre unes bones vistes sobre el 
mar. Deixem la masia de Can Codolar, actualment en runes, abans va ser una masia 
fortificada, passem per diferents indrets, fins arribar al Pla de les Pinyaques (485 m), 
pugem al Puig de Les Cadiretes, punt mes alt de la serralada d’Ardenya, don es 
dominen unes magnifiques vistes, al cim i ha una placa commemorativa a Llibert 
Carulla, promotor del GR/92. 
Enfilem la baixada direcció a Tossa, passem per l’ermita de Gracia i Coll del Sastre 
(240 m), ja anem baixant el desnivell, fins arribar a la riera de Tossa. 
 
 
 



 
KM    24.150 
TEMPS EN MOVIMENT 5 HORES 47 MINUTS 
MITJA    4.2 K/HORA 
DESNIVELL +  960 METRES 
DESNIVELL -  992 METRES 
 
DIA 13 : ETAPA 11 i PART DE LA 12 : TOSSA DE MAR – LLORET 
– BLANES. 
 
L’etapa d’avui l’hem allargat fins a Blanes, farem 3 etapes en dos dies. 
Sortim com sempre a una mica desprès de les 8 del mati, sembla que el vent ja ha 
encalmat, sols bufa una petita brisa. 
Sortim de Tossa agafant el camí del Pelegrí, es el mateix carrer on ja l’hotel on em 
dormit, pujada a la Torre dels Moros, seguin fins trobar la carretera GI 682, la voregem, 
agafem una pista on veiem un repetir de TV, passem pel costat i al cap de un ratet ja 
tornem a veure el Mar, passem per La Cala Morisca, Can Juncadella i Cala Canyelles, 
agafem el camí de Ronda i arribem a Lloret, aquí reposem forces, mengem una mica en 
ple Passeig de Lloret, aprofitem per fer una cafè al Bar que trobem ja a la sortida del 
poble, abans de trobar el monument a la dona marinera, ens fem les fotos de rigor i 
continuem per un bonic camí vorejant sempre el mar, passem pel Castell de Sant Joan, 
don gaudim de una bonica vista, falta poc per Blanes, on arribem i busquem l’hotel, un 
cop acomodats i gracies al bon amic Carles ( es un company de Girona)  qui 
m’acompanya a buscar el cotxe a Palamós, ja el tindrem mes prop i amb mes bona 
combinació per recollir-lo l’últim dia.  
 
KM    20.970 
TEMPS MOVIMENT 5 HORES 22 MINUTS 
MITJA    3.9 K/HORA 
DESNIVELL +  783 METRES 
DESNIVELL -  812 METRES  
 
 
DIA 14 : RESTA ETAPA 12 I ETAPA 13 BLANES – 
HORTSAVINYA  
 
El primer tros de l’etapa es bastant avorrit, fins pasat Tordera on ja ens endinsem amb 
uns bonics boscos d’alzines sureres, passem pel Pi Gros de Can Burgada, desde aquest 
punt el camí s’enfila amb una pujada bastant forta, a mig camí trobem Sant Miquel de 
Vallmanya, es una edificació amb església, que es de propietat particular, esta barrat el 
pas, una mica mes amunt trobem una masia on parem a dinar i podem contemplar una 
vista magnifica de Sant Miquel, reposades forces continuem  fins el coll del Porc, Font 
del Cireres i Mare de Deu de L’erola, petita ermita al costat del camí, arribem a 
Hortsavinya. Petit nucli poblat, agregat al municipi de Tordera, trobem una escola de 
capacitació al medi ambient, també ja un  punt d’informació del Parc del Montnegre i 
Corredor,    baixem una mica mes fins trobar el lloc on pernoctarem, es una Masia Rural 
“ Can Pica” alli trobem en Toni que es qui porta la Masia, ens instal·lem i desprès d’una 
bona dutxa baixem al menjador on hi ha una immensa llar de foc que ens ajuda relaxar-
nos i pasar l’estona fins a l’hora de sopar. 
Val a dir que tan el sopar com l’esmorzar de l’endemà varem ser molt bons, 



 
KM    24.390 
TEMPS MOVIMENT 5 HORES 50 MINUTS 
MITJA    4.2 KM/HORA 
DESNIVELL +  689 METRES 
DESNIVELL -  302 METRES 
 
DIA 15 :  ETAPA 14 : HOTSAVINYA – VALLGORGUINA  
 
Com ja havíem fet un tros de l’etapa, sortim de Can Pica, primer baixem una mica per la 
pista per trobar molt aviat la pujada que ens porta fins al Coll de Sant Benet (505 
metres), seguim la pista i ja en endinsem al Montnegre, pasem per la Font de la Brinxa,  
Bassa de Can Preses, el bosc es frondós i amb molta vegetació, l’element principal es 
l’alzina  surera, també trobem molta cirereta de pastor. 
Sant Martí de Montnegre (467 metres), punt de confluència del GR amb la pista que ve 
de Sant Celoni, el camí s’endinsa al bosc i anem trobant Plana de Can Mora, Can Mora, 
Can Munta i ja tenim davant el poble de Vallgorguina (222 metres), final de l’etapa 
d’avui. 
Anem al Centre d’informació a preguntar on ens queda la casa de colònies on tenim que 
dormir avui, be ens queden uns tres kilòmetres fins arribar a Can Clarens, com hem 
arribat d’hora, aprofitem per dinar al Casal del Poble, un cop ja havent dinat prenem 
camí i arribem a la casa, el temps esta canviant, fred, vent i una mica de pluja. 
Pero no hi ha res com una bona llar de foc per pasar les hores i el malt temps. 
Ens quedem sols a la casa i entre tronc i tronc ens quedem una mica embadalits mirant 
el foc, ja fa ratet que s’ha fet fosc i a les 8 ens plantegem sopar, dons ens han deixat una 
sopa preparada i uns talls de llangonissa per fer-nos a la brasa, postres i cafè, vaja tot un 
luxe, desprès de sopar fem una mica el ronsa  i aviat a dormir, dons poca cosa mes 
podem fer. 
 
 
KM    18.760 
TEMPS MOVIMENT 4 HORES 46 MINUTS  
MITJA    3.9 LM/HORA 
DESMIVELL +  625 NETRES 
DESNIVELL -  789 METRES 
 
 
DIA 16 : ETAPA 15 VALLGORGUINA – COLL DE CAN BORDOI  
 
En llevem i ja veiem que el temps ha canviat, comença a ploure, fa molt de vent i fred. 
Decidim donar per acabada l’excursió dons el temps no esta per gaires histories mes, 
ens baixen amb cotxe fins a Sant Celoni, agafem el tren i anem a Blanes a recollir el 
cotxe per tornar cap a casa. 
 
Aquest es el resum de les etapes del GR 92 que hem fet aquest any 2013,  
Hem fet un total de 105, 770 km. Caminant 25 horas i ½ , els desnivells acumulats no 
els podem posar dons el primer dia ens falla el GPS i no tenim dades.  
 


