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 Ruta de la riera de la Benaula

Una ruta diferent on podrem trobar molta vegetació, 
camps de conreu, boscos i masies rurals. Ideal per fer com 
a excursió amb la Canalla.
Recorregut que s'allunya del nucli urbà �ns a trobar la 
riera Benaula i els camps de conreu dels voltants. Es passa 
per diferents masies mentre es travessen boscos i camps.

El camí comença al �nal del carrer de les Roques i s’en�la 
per entre els pins, on trobem un rètol indicador. Passats uns 
600 m arribem a la urbanització d’Aigües Bones i agafem el 
primer camí que baixa (carrer de la Benaula). Trencant a 
l’esquerra trobem un camí entre l’herba en direcció a la 
carretera. Un cop travessada la carretera de Llagostera, 
agafem una pista de terra, i després de passar pel pont de 
sobre la riera, entrem al bosc per un camí de la dreta. Aquí 
hi ha un altre rètol indicador. Continuem la ruta cap a la 
dreta i deixem el bosc per sortir a camps de conreu. 
Travessem novament la carretera de Caldes a Llagostera i 
seguim per pista. L’últim tram del camí ha coincidit amb la 
Ruta de les Ermites. Deixem la Ruta de les Ermites trencant 
a la dreta on hi trobem un rètol indicador. Passat 1 km i tot 
girant cap a l’esquerra, deixem una casa de pagès i uns 
camps a la dreta. Després de passar per dues cases de pagès 
més, agafem un camí a l’esquerra i entrem al bosc. Al cap 
d’uns 700 m i després de travessar el bosc tornem a sortir a 
la urbanització d’Aigües Bones i seguim el carrer recte. 
Girant a l’esquerra trobem la pista que ens porta a Caldes de 
Malavella. Un cop passat el cementiri, s’arriba al punt de 
sortida.

FITXA TÈCNICA:
Senyalització:
Di�cultat: 
Longitud:   8.8 km 
Desnivell:   Positiu 40m
Tipus d'activitat: 
Tipologia:  Circular 
Durada a peu:  2 hores

Camí de Sant Jaume, 
pel Camí Ral d’interior

 Ruta de les Ermites

Una ruta ideal per passar a la muntanya i gaudir de 
l'arquitectura religiosa i la natura.
Es tracta d’un itinerari circular que uneix diferents 
ermites, esglésies i capelles, en un recorregut llarg però 
força planer. En diversos punts d’aquesta ruta trobarem 
diferents enllaços amb altres rutes de senderisme i 
bicicleta.

Es tracta d’un itinerari circular que uneix diferents ermites 
en un recorregut llarg però força planer. Iniciem l’itinerari a 
la plaça de l’Ajuntament, on està situada l’O�cina de 
Turisme. Des d’aquí anem cap a l’estació de tren, pocs 
metres abans d’arribar continuem pel carrer de Ponent que 
ens permet creuar la via per un túnel i trobar la primera 
senyal vertical (banderola de seguiment) i les marques de 
pintura –grogues- que ens guiaran durant tota la ruta. El 
camí continua per la via pavimentada en direcció a la 
urbanització Can Solà Gros, per desprès continuar per camí 
de terra entre boscos i camps de conreu �ns arribar a 
Franciac, on trobem l’Església de Sant Mateu de Franciac. 
En aquest punt compartim el camí amb la Via Augusta, que 
deixarem més endavant per creuar la via del tren i continuar 
en direcció a l’església de Sant Andreu Salou. La ruta 
continua per la carretera asfaltada, durant uns 2 km 
aproximadament, on trobem una carretera principal que 
hem de creuar per seguir la ruta per pista forestal. Ens anem 
endinsant en zona boscosa per un camí molt agradable �ns 
trobar una altra carretera principal, que també haurem de 
creuar. Continuem l’itinerari en seguint sempre les franges 
grogues de pintura, direcció a la urbanització Can Carbonell 
i pugem suaument �ns el límit de la urbanització per trobar 
l’Església de Santa Seclina, en mal estat de conservació. 
Des d’aquest punt es comparteix la ruta amb un tram del 
Camí de Terranegra (Caldes de Malavella – Tossa de Mar). 

Comencem baixant per després planejar �ns sortir 
de la urbanització i per camí de bosc arribar a 
l’autovia C-35. La creuem per sota d’un pont i 
després de fer una pujada suau per pista forestal, el 
camí ens porta, ara ja planer, per un tram del 
recorregut entre bosc i camps de conreu �ns a 
l’Ermita de Sant Maurici. Seguim per la pista 
principal �ns a un trencall (banderoles direccionals). 
Per la pista de la dreta tornaríem cap a Caldes, però 
nosaltres prenem el camí de l’esquerra, una pista 
forestal ampla que deixarem uns metres més 
endavant. Continuem per un tram que alterna zones 
de bosc i camps entre masos disseminats. Travessem 
una riera i poc després la via del tren. Després d’un 
tram curt de camí arribem a la Capella de Sant 
Sebastià , situada en una �nca privada. Tornem cap a 
Caldes resseguint el perímetre de la urbanització 
Llac del Cigne, creuem la carretera que dona accés al 
municipi i uns metres més endavant trobem el punt 
on hem començat la ruta, a l’alçada del pont que ens 
permet passar la via i desfer el camí �ns el centre del 
poble.

FITXA TÈCNICA:
Senyalització:
Di�cultat: 
Longitud:  35 km 
Desnivell:  Positiu 263 m
Tipus d'activitat: 
Tipologia:  Circular 
Durada a peu:  8-9 hores 

 Ruta de la Riera de Santa Maria

Una ruta divertida de curta durada per fer en família i 
on podrem gaudir de la natura.
Itinerari circular que recorre la riera de Santa Maria i 
que ens permet gaudir d’un paisatge boscós molt 
proper al nucli urbà.

Iniciem l’itinerari a la plaça de l’Ajuntament, on està 
situada l’O�cina de Turisme. Des d’aquí anem al carrer 
de Trasmuralla, on trobarem un plafó amb el traçat de la 
ruta, la primera banderola direccional i les marques de 
pintura –verdes- que ens guiaran durant tota la ruta. El 
camí segueix el carrer cap el Parc de les Moleres, per 
després pujar en direcció a la urbanització Aigües Bones. 
A l’alçada de Can Rufí trenquem a la dreta per una pista 
forestal que baixa suaument i uns metres més endavant 
trobem una banderola direccional que ens indica el inici 
del corriol. Un camí boscós molt agradable que transco-
rre paral·lel a la riera. 
En aquest tram travessem un parell de torrents secs i no 
deixarem el corriol �ns trobar una banderola direccio-
nal, que ens farà pujar per un camí més ample. Fem 
varies pujades i baixades, travessem un petit torrent i 
arribem a una pista forestal ampla. En aquest punt tenim 
la possibilitat d’anar a la Urbanització Aigües Bones , 
nosaltres continuem la ruta en direcció contraria per 
aquesta mateixa pista principal. Continuem per un tram 
que alterna zones de bosc i camps de conreu. Arribem a 
una cruïlla important (banderoles direccionals), on 
trobem el Camí de Terranegra (Caldes de Malavella – 
Tossa de Mar) i la Ruta de les ermites.
Compartim un tram de camí amb aquestes altres rutes, 
�ns trobar una bifurcació, també amb banderoles 
direccionals, que ens indicaran cap a la dreta la tornada 
cap a Caldes de Malavella per la ruta que estem fent i cap 
a l’esquerra l’Ermita de Sant Maurici , a 1,6 km seguint 
les altres rutes. Continuem l’itinerari direcció Caldes de 
Malavella, seguint sempre les franges verdes de pintura, 
baixant suaument per la pista principal on anirem 
trobant diferents masos disseminats. Arribem al veïnat 
de les Mateues i uns metres més endavant ja entrem en el 
nucli urbà de Caldes de Malavella. Hem d’anar cap a la 
Rambla d’en Rufí, passeig arbrat de sorra, on al �nal 
d’aquest veurem la banderola direccional que al 
començar la ruta ens ha indicat el inici del corriol. Ens 
queda desfer el tram inicial per arribar al punt de 
sortida. 

FITXA TÈCNICA:
Senyalització:
Di�cultat: 
Longitud:   9 km 
Desnivell:   Positiu 86 m 
Tipus d'activitat: 
Tipologia:  Circular 
Durada a peu:  2 hores

 Ruta de Terra Negra a Tossa de Mar

Una ruta de mitjana durada, ideal per passar el día amb 
la família o realitzar una excursió en BTT.
El camí de Terra Negra és un itinerari que us descobrirà 
el Massís de Cadiretes i la seva vessant més forestal. 
Durant 25 quilòmetres podreu passar de la plana 
selvatana al litoral, segons el sentit que prengueu.

Des de l’O�cina de Turisme, cal dirigir-se al carrer de 
Sant Maurici per agafar el camí, que seguirem en sentit 
sud. En aquesta direcció ens acostarem cap a la urbanit-
zació Malavella Parc i, just sortint del poble de Caldes de 
Malavella, trobarem el primer senyal i seguirem sempre 
les marques blanques i blaves. Aquest tram segueix 
l’itinerari del Camí de Terra Negra senyalitzat amb �tes 
de fusta i senyals verticals �ns al �nal del tram. En 
iniciar el tram seguirem les indicacions cap a Sant 
Maurici i Tossa de Mar �ns a passar la urbanització 
Malavella Parc i arribar al santuari de Sant Maurici i les 
restes del castell de Malavella.
A partir d’aquest punt seguirem les indicacions cap a 
Santa Seclina i Tossa de Mar. Creuarem la carretera de 
Vidreres i un cop passat Can Poc creuarem la urbanitza-
ció Can Carbonell �ns arribar a l’església parroquial de 
Santa Seclina, documentada al segle XIII, tot i que 
l’edi�ci actual és del s. XVIII. El camí segueix en sentit 
sud per una ampla pista forestal que coincideix amb 
l’antic Camí del Pelegrí de Tossa. Seguirem les indica-
cions de Coll de Terra Negra i Tossa de Mar. 

 Gran camí a Vidreres

Una ruta curta, de di�cultat mitjana que podem realitzar 
a peu o amb BTT.
El sender de la Via Augusta segueix el traçat original 
d’aquesta important via romana que, amb una longitud 
aproximada de 1.500 quilòmetres, unia les ciutats de 
Roma i Cadis.

Històricament, la Via Augusta va ser una de les rutes més 
importants a nivell comercial i de comunicacions entre 
ciutats, províncies i ports del mediterrani, cercant sempre 
un traçat que apro�tés els corredors naturals i les zones de 
pas menys di�cultoses. 
Des de l’O�cina de Turisme, cal dirigir-se al carrer de Sant 
Maurici per agafar el camí, que seguirem en sentit sud. En 
aquesta direcció ens acostarem cap a la urbanització 
Malavella Parc i just sortint del poble de Caldes de Malave-
lla, trobarem el primer senyal. 
Malgrat que encara no està senyalitzat amb pintura, es tracta 
d’un tram de la Via Augusta, fet que es constata en la 
capçalera de les banderoles de senyalització. El seguiment 
no presenta, cap di�cultat, ja que sempre cal seguir la pista 
principal i no deixar-la mai, excepte a la zona d’accés a la 
urbanització Malavella Parc, on cal agafar la pista forestal de 
la dreta i no entrar a la urbanització. Uns 150 metres més 
endavant trobem una bifurcació. La pista que puja cap a 
l’esquerra arriba al santuari de Sant Maurici (a 600 metres) i 
a les restes dels castell de la Malavella. La pista que continua 
recte ens portarà a Vidreres.

FITXA TÈCNICA:
Senyalització:
Di�cultat: 
Longitud:  6.23km 
Desnivell:  Positiu 45m 
Tipus d'activitat: 
Tipologia:  Lineal 
Durada a BTT: 20 minuts Durada a peu: 90 minuts

 Ruta de Sant Maurici

Aquesta ruta s’inicia a la zona esportiva de Caldes de 
Malavella. Es tracta d’un itinerari molt assequible, ja que 
els desnivells no són gaire importants i es tracta d’una 
ruta de curt recorregut.

Aquesta ruta s’inicia a la zona esportiva de Caldes de 
Malavella (Avda. de Caldes, s/n), davant del pavelló polies-
portiu i molt a prop de la comissaria de policia. El primer 
tram de la ruta circula principalment per part del nucli urbà 
de Caldes de Malavella, �ns que surt del poble en direcció 
sud pel camí de Vidreres. Poc després del trencant cap a la 
urbanització Malavella Parc, la ruta es desvia cap a una pista 
forestal cap a l’esquerra, que porta directament �ns a Sant 
Maurici, que dóna nom a la ruta. Sant Maurici és un 
santuari del s. XIX, que es troba just al costat de les restes de 
l’antic Castell de Malavella. Aquest castell, d’origen militar i 
que va funcionar �ns al s. XIV, data del s. XI, formà part de 
la baronia de Llagostera. Durant la ruta, cal destacar que el 
paisatge és el típic de la plana selvatana, amb terres de cultiu 
i retalls de boscos. Aquesta ruta comparteix l’inici amb la 
ruta dels Camps de l’Onyar, que pot servir de complement si 
ens hem quedat amb ganes de més.

FITXA TÈCNICA:
Senyalització:
Di�cultat: 
Longitud:   8.6 km 
Desnivell:   Positiu 100m
Tipus d'activitat: 
Tipologia:  Circular
Durada a BTT:  30 minuts

 Ruta Volta a l'Ardenya: Llagostera

Ruta de baixa di�cultat per passar el matí amb la família, 
a peu o amb BTT.

El massís d'Ardenya-Cadiretes està a cavall de tres comar-
ques (Baix Empordà, Selva i Gironès) i set municipis 
(Llagostera, Caldes de Malavella, Vidreres, Lloret de Mar, 
Tossa de Mar, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro). 
Els Consells Comarcals tenien senyalitzats la majoria de 
trams de l'anella que hi ha als seus territoris, però no hi 
havia un treball de gestió conjunta. Amb el redisseny de la 
ruta, també s'ha redissenyat la senyalització i s'han creat 
alguns trams nous per a bicicletes en zones on els camins no 
permetien el pas d'aquests vehicles. 
Es pot prendre l'inici de tota la ruta des de l'estació de trens 
de Caldes de Malavella. En aquest nou tram de la Ruta de 
l’Ardenya abandonem el traçat de la via verda a l’alçada de 
Llagostera per seguir una pista forestal que ressegueix les 
capçaleres de la riera de Benaula i els seus torrents tributa-
ris, creuant el Pla de Benaula i pujant a la serra d’en Xiberta, 
per gaudir dels seus boscos. En arribar al cim de la serra 
(que és de poca alçada) iniciarem un descens suau pel camí 
carener �ns arribar a Caldes de Malavella.

FITXA TÈCNICA:
Senyalització:
Di�cultat: 
Longitud:   12,4 km 
Desnivell:   Positiu 270m
Tipus d'activitat: 
Tipologia:  Lineal
Durada a BTT: 45 minuts Durada a peu: 3h 15 minuts

 Ruta dels Camps de l'Onyar

Un dels itineraris més fàcils per realitzar amb BTT de 
tot el Centre de BTT de la Selva.
És tracta d'una ruta de curta durada de tan sols 16 km 
que podem realitzar en 30 min. Transcorre entre els 
municipis de Caldes de Malavella i Riudellots de la 
Selva, per un territori totalment planer.

Aquesta ruta s’inicia a la zona esportiva de Caldes de 
Malavella, davant del pavelló poliesportiu i molt a prop 
de la comissaria de policia. El primer tram de la ruta 
circula principalment per part del nucli urbà de Caldes 
de Malavella, �ns que surt del poble en direcció a 
Riudellots de la Selva, per un camí amb molt poc trànsit, 
que permet tenir interessants vistes dels paisatges de la 
plana selvatana, de les extensions de cultius, retalls de 
boscos de la plana, etc, com s’observa a la foto. Aproxi-
madament a la meitat del recorregut la ruta es situa en 
paral·lel al riu Onyar, novament entre terres de cultiu. 
Més endavant podrem observar la Torre Ponça, una 
masia forti�cada del s. XVI, i uns metres més enllà, 
podrem visitar l’església parroquial de Sant Mateu de 
Franciac , coneguda des del s. XIII i que dóna nom a tot 
el veïnat. Aquest itinerari comparteix l’inici amb la ruta 
de Sant Maurici, que pot servir de complement si ens 
hem quedat amb ganes de més.

FITXA TÈCNICA:
Senyalització:
Di�cultat: 
Longitud:  15.8 km
Desnivell:   Positiu 106m
Tipus d'activitat: 
Tipologia:  Circular 
Durada a BTT:  1 hora

 Gran camí a a Riudellots

Una ruta curta, de di�cultat mitjana que podem 
realitzar a peu o amb BTT.
El sender de la Via Augusta segueix el traçat original 
d’aquesta important via romana que, amb una 
longitud aproximada de 1.500 quilòmetres, unia les 
ciutats de Roma i Cadis.

El sender s’inicia a Caldes de Malavella, un poble amb 
un ric patrimoni arquitectònic, històric i termal. 
Històricament, la Via Augusta va ser una de les rutes 
més importants a nivell comercial i de comunicacions 
entre ciutats, províncies i ports del mediterrani, cercant 
sempre un traçat que apro�tés els corredors naturals i les 
zones de pas menys di�cultoses.
Podem iniciar el recorregut a l’O�cina de Turisme de 
Caldes de Malavella. Per agafar el camí cal sortir del poble 
pel carrer Girona, on trobarem la primera senyal que 
indica, en sentit nord, el camí direcció Riudellots de la 
Selva. Aquest primer tram entre Caldes de Malavella i Can 
Solà Gros transcorre per una via pavimentada, però amb 
poca densitat de trànsit. El sender segueix el recorregut de 
la Via Augusta entre les viles de Caldes de Malavella i 
Riudellots de la Selva. Tot i ser un camí que no presenta 
cap tipus de complicació de seguiment, el tram comprès 
entre Caldes i la zona dels Camps de l’Onyar encara no 
està pintat amb les marques de la Via Augusta (grogues i 
blaves) i només disposa de quatre senyals verticals. 
Seguirem sempre la pista principal i no la deixarem mai, 
tret que les indicacions verticals així ho indiquin. 
Aproximadament a mig camí (3 km), el camí creua la via 
del tren per un pont, i al cap de 2 quilòmetres trobarem 
un creuament en el què la senyalització ens indica la 
direcció a seguir per arribar a Riudellots de la Selva.
Des d’aquest punt podem desviar-nos a veure la Torre 
Ponça, una masia forti�cada del s. XVI de propietat 
particular, a uns 1.200 m del camí i seguint la senyalitza-
ció que marca Sant Mateu de Franciac i Vilobí d’Onyar. 
Seguint aquesta mateixa indicació, a 2.000 m s’arriba a 
l’església parroquial de Sant Mateu de Franciac, conegu-
da des del s. XIII i fortament remodelada al s. XVIII. 
Tornats al recorregut principal en�lem el tram �nal cap 
a Riudellots de la Selva, passant per una zona caracterit-
zada per la diversitat de masos i camps de cultiu 
existents. Aquest tram discorre per via pavimentada 
però amb baixa càrrega de trànsit. Poc abans d’arribar al 
nucli de Riudellots de la Selva el camí travessa el riu 
Onyar, que drena part de la plana selvatana.

FITXA TÈCNICA:
Senyalització:
Di�cultat: 
Longitud:  6.5 km 
Desnivell:  Positiu 47 m
Tipus d'activitat: 
Tipologia:  Lineal 
Durada a BTT: 30 minuts Durada a peu: 90 minuts

 Ruta Termal

Connecta amb la via verda
La Via Verda Termal travessa paratges de gran 
importància paisatgística i social: camps de conreu, 
granges, boscos pregons, fonts termals, i uneix tres 
vies de comunicació històriques cabdals: el Camí Ral, 
la ruta del Carrilet, i la via fèrria Barcelona- França.

Si iniciem la ruta en el punt de trobada de l’hostal de 
Franciac, haurem de seguir les senyals que ens fan passar 
per sobre el pont de l’autovia A-2, seguint després un 
camí de terra, el camí Ral, per davant de l’antic hostal La 
�iona �ns arribar a la Creu de la Mà. 
El primer tram de la ruta segueix els vials del Golf �ns a 
la seva sortida on anirem paral•lels a la via de servei de 
la A-2 �ns un punt on la creuem i prenem el camí de 
Can Català, després d’una forta pujada. Una cop a dalt 
tombem a l’esquerra, passant per davant de Can Gelada, i 
poc després girem a la dreta per endisnsar-nos a la massa 
boscosa coneguda com el bosc de Can Català, sortint als 
camps de conreu de Can Solà del Bosc. Creuarem el 
barranc de Can Solà per una passera de formigó 
trobant-nos amb una magní�ca zona oberta de camps 
amb unes bones vistes de les principals unitats de relleu 
visibles des de la plana de la Selva, Guilleries i Montseny. 
Seguirem la ruta, deixant a l’esquerra les ruïnes de 
l’antiga masia de Can Solà del Bosc. Continuem el camí 
passant per davant de Can Camps, endinsant-nos al Bosc 
de Cal Teixidor, �ns a trobar el camí asfaltat que comu-
nica el nucli de Caldes i la Urbanització de Can Solà I. El 
seguim en direcció el nucli, �ns a l’Avinguda Doctor 
Furest després de creuar per sota les vies del tren. 
Arribats en aquest punt, tenim l’estació a 300m a 
l’esquerra, on podrem trobar tòtems i plafons informa-
tius. Si volem continuar la ruta, trencarem a la dreta, 
passant per davant el Balneari Vichy Catalan, tot seguint 
la mateixa avinguda �ns a la Plaça de Sant Esteve on hi 
trobem comerços i el Balneari Prats. Seguint la façana 
del Balneari Prats, pujant pel carrer Pla i Daniel, 
arribarem �ns al monument d’interès nacional Les 
Termes Romanes del Puig de Sant Grau. En aquest puig 
hi trobem dues fonts d’aigua termal; la Font dels 
Bullidors i la Font de Sant Narcís. Prenent el carrer de la 
dreta, carrer de les Termes Romanes, i seguint les 
indicacions arribarem al carrer

Grans camins · BTT i senderisme

 Trasmuralla on veurem en un sot a la dreta, la Font de la 
Mina i els Safarejos Municipals d’aigua termal. Seguint 
aquest carrer, arribem al Parc de les Moleres, amb una font, 
taules de picnic, un parc infantil, una pista de bàsquet i un 
parc biosaludable. 
Des d’aquí en�lem el camí asfaltat que uneix el nucli, el 
cementiri municipal i la urbanització Aigües Bones. Passem els 
carrers de la urbanització �ns un punt on travessem, amb molt 
de compte, la Carretera de Caldes a Llagostera (GI-674). 
Prenem el Camí de Can Riurans creuem la riera Benaula per un 
pas baix de formigó i continuem el camí a través dels camps que 
conformen el Pla de la Benaula. Just després de travessar un 
petit rec anomenat Rec Madral i a l’alçada d’un mas conegut 
com Ca l’Artau, cal prendre un camí a mà dreta que s’en�la cap a 
l'interior d'un bosc, conegut com La Sureda. Aquest camí es 
coneix com el Camí de Cassà de la Selva. El traçat creua aquest 
bosc frondós i ombrívol, passant per alguna clariana una mica 
més oberta. Anirem trobant diferents encreuaments, com el 
Camí de la Sureda i l’històric Antic Camí de Girona a Tossa 
(Camí de Sant Andreu Salou a Llagostera). En aquest punt, 
deixarem a la dreta un camí que fa baixada i que correspon a la 
Ruta de la Benaula i la Ruta de les Ermites, i continuarem recte 
pel mateix bosc, al costat d’uns camps, �ns a sortir a Can 
Masgrau i arribar a un encreuament, que prendrem a l’esquerra. 
Seguirem el camí �ns arribar a un trencant que tornarem a 
prendre a l’esquerra i seguirem direcció nord pel Camí de Sant 
Vicenç d’Esclet. Aquest tram transcorre pel pla de la Riera 
Gotarra, la qual travessarem per un pas baix formigonat. 
Entrarem en una zona plana de camps, travessem un primer rec 
i just després creuem la Riera Cagarella per un passallís. Aquesta 
riera coincideix amb el límit del terme municipal de Caldes amb 
Cassà de la Selva i signi�ca l’entrada al veïnat d’Esclet. Seguint 
aquest camí, al cap de 2 km, ens trobarem amb l’encreuament de 
la Ruta del Carrilet, per on podrem arribar, si es vol a Llagoste-
ra/Sant Feliu de Guíxols o a Cassà de la Selva/Girona.

FITXA TÈCNICA:
Senyalització:
Di�cultat: 
Longitud:  14,8 km 
Desnivell:  Positiu 51 m
Tipus d'activitat: 
Tipologia:  Lineal 
Durada a BTT: 1 hora Durada a peu: 3 hores i 45 minuts

 

Cal destacar la varietat de paisatge en aquest tram de 
recorregut, la combinació de pastures amb boscos de sureras 
a les rodalies de Caldes de Malavella i la major presència de 
zones boscoses a mesura que ens endinsem al massís de 
Cadiretes.
Un cop al Coll de Terra Negra seguirem les indicacions de 
Tossa de Mar. En aquest tram cal destacar el gran valor 
natural del paisatge ja que ens trobem al vell mig del massís 
de Cadiretes, espai d’interès natural amb vegetació típica-
ment mediterrània. Al tram �nal del recorregut el camí es 
torna més ombrívol i riberenc ja que ressegueix la riera de 
Tossa de Mar, creuant-la diverses vegades i combinant trams 
de sender amb pista de terra. Passarem per diferents 
infraestructures vinculades a l’ús que es feia de l’aigua de la 
riera, com la resclosa de Sant Benet o el molí de Can 
Garriga. Finalitzarem l’itinerari al conegut Parc de Sa Riera 
on gaudirem d’una petita zona humida i zones de descans i 
lleure amb la presència de la riera de Tossa i l’arbre monu-
mental Pi de Can Martí.

FITXA TÈCNICA:
Senyalització:
Di�cultat: 
Longitud:  26.7 km  
Desnivell:  Positiu 332m 
Tipus d'activitat: 
Tipologia:  Lineal
Durada a BTT: 1 hora i 15 minuts Durada a peu: 6 hores

La comarca de La Selva és un dels territoris més 
atractius paisatgísticament de tot Catalunya per la 
diversitat i riquesa dels seus elements naturals. La 
Selva és la comarca de l'aigua. Al llarg de la història, 
l'aigua ha lligat l'home a la terra i alhora ha estat el 
nexe d'unió entre paisatges tan diversos com la mun-
tanya, la plana i la costa. Aquest vincle es fa palès 
sobretot en la multitud de rierols, fonts, salts d'aigua i 
gorgs que ens conviden a endinsar-nos en racons 
gairebé intactes, sense oblidar-nos del mar, on les ones 
i les petites cales de la Costa Brava ens guarden 
nombroses sorpreses visuals.
Caldes està situat a la plana de La Selva, entre la 
Depressió de la selva i la serralada Litoral; una situació 
que permet la convivència d'elements de caire medite-
rrani i centre-europeu que li confereixen una riquesa 
biològica poc comuna. Abans de res, voldríem advertir 
de l'aparent monotonia que ens ofereix, a primer cop 
d'ull, el paisatge en el seu conjunt. Una impressió que 
pot resultar, i de fet resulta, enganyosa.
Caldes, amb un terme municipal de 56 km2, presenta 
una gran proporció de boscos: rouredes, sureres,
alzinars i pinedes.

Llistat d’ermites

Sant Mateu de Franciac
Sant Maurici
Sant Sebastià
Santa Seclina
Sant Esteve de Caulers

Masia catalogada
Creu de la mà
Camp de golf

 

Rutes amb BTTLa Via Verda

Rutes de senderisme

 Llistat d’arbres censats

1.  Lledoner de Can Porcell
2.  Suro de Can Tornavell
3. Suro de C/Solei/Trasmuralla
4. Roure de la Font de la Vaca
5. Freixe de Cal Manco
6. Alba, Lledoner, Pi i Figuera del Mas Pla
7. Suros de Can Roig
8. Pi de Can Carbó
9. Pi de Can Teixidor o de Can Llimona
10. Roure de Can Rabassa
11. Alzina de Can Grau Espatllat
12. Suro del camp de futbol d'Aigües Bones
13. Pi de Can Rufí
14. Suro de Can Duran
15. Suro del PGA
16.  Freixe de Can Geli
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