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Ruta de Montbarbat (Lloret de Mar)
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La ruta de Montbarbat és un itinerari que us portarà

les banderoles verticals. En aquest primer tram es

a les restes d’un poblat ibèric, amb molt bones

passa pel centre de Lloret de Mar, on no podeu

vistes de la zona litoral selvatana i que, alhora, us

deixar de visitar part del patrimoni de la vila de

descobrirà

modernista

Lloret (2). La ruta surt de Lloret en direcció cap a la

escampat pels característics boscos mediterranis de

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

la selva marítima. Es proposa fer la ruta circular per

Alegries.

un

ric

patrimoni

d’art

fer el camí més amè. Per aquells que desitgeu ferho en un altre ordre, la ruta es troba perfectament
senyalitzada en ambdós sentits de la marxa. Aneu
ben equipats amb calçat còmode, beguda i menjar.

L’itinerari s’inicia al Museu del Mar (1), i ressegueix
tot el passeig marítim de la platja de Lloret fins
arribar a l’avinguda Just Marlès. Des d’aquest punt
ja podreu seguir les marques de pintura –verdes- i
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Quan arribeu a l’alçada de l’oficina, la ruta ja
comença a deixar el paisatge urbà per entrar als
boscos mediterranis dels voltants de Lloret, passant
primer per l’ermita de Sant Quirze (4), que podeu
veure a la foto anterior i que data de l’any 1079.

Seguint novament les marques de pintura, arribareu
fins a la carretera d’accés a la urbanització de
Comtat del Jaruco, la qual travessareu per arribar
fins a una pista forestal. A partir d’aquest punt el

El vostre camí però, continua en sentit ascendent

paisatge forestal ja prendrà protagonisme fins al

durant més de 4 km fins arribar a les restes del

retorn.

poblat ibèric de Montbarbat (10) (fotografia
inferior), que data dels segles IV-III ac. Des d’aquest

Al

llarg

d’aquest

camí

es

poden

observar

monuments modernistes com les Cases de l’Àngel

punt disposareu d’unes vistes privilegiades de tot el
litoral i part de la Selva interior.

(5), el Monument de l’Àngel (6), o la capella de
l’oratori de la Mare de Déu de Gràcia (7) i la Creu
de Terme (8), molts són obres de Josep Puig i
Cadafalch (vegeu-les a les següents fotografies).

Per al retorn, primer haureu de desfer un tram del
camí que heu fet a l’anada fins a trobar unes
indicacions que us desviaran per un nou camí.
Més endavant es pot visitar el santuari de Sant Pere
del Bosc (9), que actualment funciona com a hotel i
restaurant (fotografia següent). I un cop passat el
santuari l’itinerari continua per una zona boscosa
que, a poca distància, us donarà l’opció de desviar-

Aquest us portarà fins a l’antiga masia de Can
Daura (11). Novament us passejareu entre boscos
típicament mediterranis, amb alzines i suros, i
aproximadament en uns 3 km de baixada, us
retrobareu

el

camí

per

on

heu

vingut.

vos, seguint les marques blanc/vermell de la variant
del GR 92.

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

