
Bonic recorregut per gaudir
d'un passeig tranquil entre
boscos i cales. Tant el poble

actual com l'antic estan dominats
pel recinte medieval emmurallat de
la Vila Vella, monument històric i
artístic amb 800 anys d'història. 

El primer document gràfic que fa re-
ferència al nom de Tossa es troba en
inscripcions llatines de la Vil·la Ro-
mana dels Ametllers, on es designa
amb el nom de Turissa. De l'època
medieval és el recinte emmurallat de
la Vila Vella (segle XII). Les muralles
van protegir la vila en èpoques en
què els pirates eren els enemics dels
habitants de la costa. 

El terme municipal de Tossa s'estén
en plena Costa Brava, a l'extrem
oriental i coster de la comarca de la
Selva. Al nord del terme s'alça el
massís de Cadiretes, amb el seu punt
culminant, el puig de Cadiretes 
(519 m). Aquest massís és un contra-
fort del massís de les Gavarres, que 
separa la plana de la Selva del mar. 

Els grans boscos de pins (pi pinyer,
pi blanc i pinastre) i, sobretot, d'alzi-
nes sureres ocupen una bona part
d'aquest accidentat territori. Els al-
zinars són el testimoni dels antics
boscos, i el sotabosc és ric en arbus-
tos i lianes que donen un aspecte
selvàtic al bosc (selva mediterrània). 
El turisme és l'activitat econòmica
bàsica de Tossa, iniciat a primers del
segle XX i força intensificat a partir
dels anys cinquanta. Les urbanitza-
cions s'estenen per tota la costa i
pels sectors muntanyosos propers.   

La Costa Brava  
És un tipus de costa granítica i que
forma un relleu abrupte. S'anomena
Costa Brava des del 1908, quan el pe-
riodista Ferran Agulló la va batejar
així. Comprén tota la franja de terra i
mar, entre la desembocadura de la
Tordera i la costa francesa, plena de
cales, caletes i platges abrigades. 

PUNT DE PARTIDA
Terminal d'autobusos Tossa de Mar
(enfront de la plaça de les Nacions
sense Estat).

DESNIVELL I DURADA
El recorregut proposat fins a la
Mare de Déu de Gràcia té un desni-
vell de 210 m, que es pot fer en una
hora de pujada i uns 45 minuts de
baixada.

RECORREGUT
Estació d'autobusos de Tossa  

Sortim de l'estació i prenem 
l'avinguda Ferran Agulló. Pugem
per la rambla Pau Casals i deixem
a l'esquerra la riera dde TTossa.
Abans d'entrar al parc Sa Riera
trobarem l'entrada d'un càmping,
que deixarem a mà dreta. 

Parc de Sa Riera (20 m)    
En aquest parc trobem estanys,
amb vegetació humida i de ribera.
Al costat hi ha el conegut suro de la
Descàrrega. Per la pista trobem
senyals del GR-992, que hem d'anar
seguint.

Coll de Sastre (125 m)    
Des d'aquest coll, obert en una
carena coberta de pins pinyers i
sureres, s'observa el mar. Conti-
nuem amunt en una ziga-zaga molt
tancada.

Pins del Bisbe (155 m)
Aquest és el nom donat a uns
pins pinyers grossos. A prop hi ha
el conegut suro dde lla CCustòdia.
Deixem una pista a l'esquerra 
i continuem per la dreta. Més 

endavant hi ha un indicador que
diu Mare de Déu de Gràcia. 

Mare de Déu de Gràcia (230 m) 
De les ruïnes d'aquesta ermita, si-
tuades en un replà de la carena,
només queda una paret i la base
de la planta amb un porxo. Baixem
pel mateix camí.

Parc de Sa Riera        
Ja de tornada al parc i abans de sor-
tir, trobarem un pont de fusta que
ens portarà a l'altra banda de la
riera per poder veure el pi ggros dde
Can MMartí, un pi pinyer de 250 anys
d'edat, catalogat d'interès local. 

Poble de Tossa (20 m)        
Passejant pel poble no ens podem
oblidar de visitar uns punts d'interès
cultural: la Vil·la RRomana, l'església
de Sant VVicenç, el Museu MMunicipal
i lla VVila VVella. Les muralles tenen
grans torres, anomenades la Torre
del Codolar (o de l'Homenatge), la
Torre d'en Joanàs i la Torre de les
Hores. En aquesta última diuen que
es va instal·lar per primera vegada
un rellotge públic al segle XV. 

La platja de Tossa        
I si tenim temps i el dia acom-
panya, podem gaudir d'un bany a
la platja. Al costat de la vila hi ha
les dues grans platges: sa Platja
Gran, amb es Racó (molt mariner i
al peu de les muralles), i sa Palma,
amb sa Banyera de ses Dones. 

Orientació pedagògica

Com és de brava, 
la costa?   
Observem les característiques
del paisatge de la Costa Brava:
els pins, les suredes i els alzinars
arribant al mar, els penya-segats i
les cales. Tossa és un exemple de
l'evolució d'un poble: d'emmura-
llat a pescador i turístic. 

Informació pràctica

Transport 
Transport públic
Autocars Sarfa. Línia Barcelona
(Estació del Nord) - Tossa

Vehicle privat 
E-15 fins a Maçanet de la Selva,
sortida 9, després direcció Sant
Feliu de Guíxols per la C-35 i
continuem per la GI-681 a Tossa
de Mar.

Telèfons i webs 
Oficina Municipal de Turisme 

de Tossa de Mar 
972 34 01 08 
www.tossademar.com 

Itinerari: 
De la muntanya a la platja   

RECORREGUT QUE COMBINA EL BOSC, LA POBLACIÓ I LA PLATJA  

Tossa de Mar, un dels indrets
més bells de la Costa Brava   
Es pot acabar la jornada amb una remullada al mar Aquesta excursió pertany al llibre: 

Explorar Catalunya 2
60 excursions per a nois i noies de 8 a 12 anys 
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Costa de Tossa
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