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GR 92-2 (variant del sender mediterrani)
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Sender Mediterrani “GR92”

La variant del sender mediterrani GR92-2 és un

Des d’aquest punt ja podreu seguir les marques de

itinerari que enllaça el nucli de Lloret de Mar amb el

seguiment: dues franges de pintura (blanc/vermell)

riu Tordera a la zona del Pla de Gelpí. La ruta us

característiques dels senders de gran recorregut

permetrà descobrir el ric patrimoni d’art modernista

(GR). En aquest primer tram es passa pel centre de

escampat pels boscos mediterranis de la selva

Lloret de Mar, on no podeu deixar de visitar part del

marítima, veure santuaris molt importants com el

patrimoni de la vila de Lloret (2). La ruta surt del

Vilar o Sant Pere del Bosc, i anar a trobar finalment

casc urbà de Lloret en direcció cap a l’Oficina

el riu Tordera. Es tracta de 14 km, comptant només

Central de Turisme (3) de l’avinguda de les

l'anada, que constitueix una de les variants del

Alegries. Haureu de continuar per l’avinguda, tot

sender mediterrani (la núm. 2). Per fer la ruta heu

seguint les marques, fins que aquestes us desviïn,

d’anar ben equipats, amb calçat còmode, aigua i

uns metres abans d’arribar a l’ermita de la Mare de

menjar.

Déu de les Alegries (4).

L’itinerari s’inicia al Museu del Mar (1). Haureu de
seguir pel passeig marítim de Lloret, fins a
l’avinguda Just Marlés, on trobareu unes banderoles
verticals

que

marquen

el

camí

del

sender

Mediterrani (GR92) i la seva variant interior (GR922).
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El camí s’endinsa per pista forestal entre camps de
conreu i bosc mediterrani, seguidament trobareu la
depuradora de Lloret. Des d’aquí fareu un tram
asfaltat fins arribar a la pista forestal on el
protagonisme el prendrà l’elevat nombre d’elements
i escultures projectats per arquitectes modernistes.
Entre aquests, trobareu el Monument de l’Àngel
(5), les Cases de l’Àngel, o la capella de l’oratori de
la Mare de Déu de Gràcia (6) i la Creu de Terme
(7), moltes són obres de Josep Puig i Cadafalch
(vegeu-les a les següents fotografies).

Des del Vilar la ruta ja inicia el seu últim tram que us
portarà fins al riu Tordera (10). Durant aquest tram
continuareu entre boscos mediterranis però cada
vegada més veureu com el paisatge agrícola de la
plana al·luvial del riu va prenent més protagonisme.

Uns metres més endavant encara es passa per un
nou element d’interès i molt conegut a la zona: el
santuari de Sant Pere del Bosc (8), que actualment
funciona com a Hotel&SPA (fotografia inferior).

Un cop arribeu al riu, podeu tornar a Lloret pel
mateix camí, o bé teniu l’opció de seguir el sender
mediterrani (GR92) que en 15 km us portarà de
Blanes fins a Lloret, passant per les platges de:
Santa Cristina, sa Boadella i Fenals.

Passat Sant Pere del Bosc l’itinerari continua per
una zona boscosa que us dirigirà molt a prop del
Santuari del Vilar s.XVIII (9). Podeu aprofitar per
acostar-vos-hi i fer una parada, ja que disposa de
zona de descans, bar, etc.

Si trobeu alguna incidència en el transcurs d’aquesta ruta, envieu-nos un correu especificant-la a: rutes@selva.cat

