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PUIG D’ARQUES DES DE ROMANYÀ DE LA 

SELVA PEL COLL DEL MATXO MORT 
 
Punts de referència: * Romanyà de la Selva * Dolmen d’en Roquet * font de la Ruda * 

Font Josepa * Can Llac * Coll del Matxo Mort *  Can Sitges * Castanyeda d’en Genoer 
* Cim de les Arques o Puig de les Gavarres.  
 

Punt de partida: Romanyà de la Selva, 280 metres. 
 

Com arribar-hi: Per la carretera GIV 6632 que enllaça Llagostera amb Calonge.  
 
Horari: 2 hores i 5 minuts per l’ascens i 1 hora 40 

minuts pel descens. 
 

Dificultat: Baixa 
 
Punts d’aigua: Passem pel costat de dos fonts, la de 

la Ruda i la de la Josepa. La primera a tocar del 
camí, la segona no tant. 

 
Descripció itinerari: 0,00 h. Romanyà de la Selva. 280 metres. Cal seguir la carretera 
vers a la dreta, en direcció N.E. Les marques de G.R. en realitat discorren per la pista 

que surt vers al nord fins a una propera creu, on torna a girar vers a la carretera.  
 

0,05 h. Vers a la esquerra surt una pista asfaltada en direcció nord. Malgrat que a l’inici 
hi ha el cartell que indica que es el camí vers a cim de les Arques, el G.R. continua per 
la carretera principal vers a l’est, seguint les marques de G.R. En realitat el G.R. 

discorre per pistes paral·leles a l’asfalt i evita així caminar envoltats del possible transit 
de vehicles. 

 
0,12 h. Passem pel costat del cementiri. Just quan ho hem deixat enrere i trobem l’inici 
de la pista de terra que seguirem vers al nord, abandonant la carretera d’asfalt. Rètol 

indicador. Marques de G.R. 
 

0,15 h. Passem per sota d’un filat elèctric. Seguim l’ample pista sense pèrdua vers al 
nord. En aquest tram es força horitzontal, amb algun tram de pujada gairebé 
inapreciable. 

 
0,20 h. A banda esquerra hi trobem un brancal que ignorarem. Poc a poc guanyem 

alçada. 
 
0,22 h. Bifurcació. Seguim la pista principal que es la que continua recte deixant al 

marge la pista de la dreta. 
 

0,27 h. Deixem a banda esquerra una doble desviació. Veiem al marge el proper marge 
del mas de Poncet. Seguim per la pista ascendent vers al nord pel mig del bosc de 
rouredes. 
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0,35 h. A l’alçada d’un revolt neix un 

brancal descendent a la nostra dreta 
que ignorarem. Seguim per la pista 

principal ascendent. Pintures de G.R. 
Estem a les proximitats del Dolmen 

d’en Roquet. 

 
0,40 h. Un senderó neix vers a la 

nostra dreta en sentit descendent. Duu 
a la font de la Ruda, tal com ens indica 
el rètol que hi ha a la desviació. A no 

ser que volem anar a la font, seguirem per la pista principal.  
 

0,43 h. De nou ens trobem amb un camí que s’uneix a la pista pel marge dret. Es el 
mateix senderó que ens comunica a la font de la Ruda. Rètol indicador. Seguim la pista 
de terra vers al N.O. 

 
0,44 h. Nova bifurcació que evitarem i que surt en transversal descendent vers a la 

nostra dreta. 
 
0,50 h. Nova pista que surt vers a la nostra dreta i que ens duria a la Font Josepa. Rètol 

indicador. Obviem el brancal i seguim per la pista principal. Marques de G.R.  
 

0,55 h. Anem a parar a una pista encara més ample i que es la que naixia asfaltada al 
costat del punt de partida i que serveix d’accés al cim per vehicles. Seguim la pista vers 
a la dreta en direcció nord. 

 
1,00 h. Doble brancal en forma de “V” a l’esquerra de l’ample pista. Seguim per 

l’ample pista vers al nord. Taques de G.R.  
 
1,02 h. Al marge esquerra tenim els camps llaurats de Can Llac. Cota 345 metres. 

Estem en una mena d’amplíssim cadena que enllaça la serra per la qual em pujat (que es 
el Puig d’en Roquet) i la part alta de les Gavarres, que es la Puig d’Arques, la massa 

forestal del qual i la seva forma arrodonida son ben visible davant nostre.  
 
1,05 h. Caseta d’Enter al marge esquerra, en una petita illa 

boscosa situada entre conreus. Passada la segona secció de 
conreus que resten a la nostra esquerra, la pista presenta un 

curt tram amb asfalt degradat i comença a guanyar alçada de 
manera molt suau. 
 

1,10 h. Una pista ascendent neix vers a la nostra esquerra. 
Cartell indicador. Es el moment d’abandonar la pista asfaltada 

(malgrat que el cartell indicador ens informa de que per la 
pista més ample anem més directes al cim). La pujada 
discorre pel mig del bosc. Marques de G.R. 

 
1,20 h. Deixem a banda esquerra un brancal. Seguim la pista 

ascendent en direcció O.-N.O. 
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1,27 h. Coll del Matxo Mort. 390 metres. Cruïlla de camins i rètol indicador. Seguim 

la pista vers a la nostra dreta en direcció E.-N.E. Marques de G.R. 
 

1,40 h. Passem pel costat del Can Sitges, indret 
on la pista per la qual venim es fon amb una altre 
de més ample. Cal seguir el trencall vers a la 

dreta en sentit ascendent, orientant les nostres 
passes vers a l’est. Marques de G.R.  

 
2,00 h. Mena de collet amb un brancal que neix 
vers a la dreta i que ignorem per seguir per 

l’ample pista en direcció est.  
 

2,02 h. Trobem un altre collet molt poc marcat amb una pista que surt vers a l’esquerra i 
un camí ascendent que puja en diagonal pel centre d’ambdues pistes (la que neix cap a 
l’esquerra i la que segueix recte vers a l’est). Es el moment d’abandonar les marques de 

G.R, per pujar per aquest camí ample ascendent. El cim ja es molt a prop. Al costat 
esquerra d’aquesta darrera pujada hi veurem la Castanyeda d’en Genoer.  

 
2,05 h. Cim de les Arques o Puig de les Gavarres. 535 metres. Punt culminant de la 
serra. Te un petit replà, vegetació de mitjana alçada i un vèrtex geodèsic amb un bastió 

amb bandera. 
 

Descens: Pel mateix itinerari en sentit invers.  
 


