BTT Selva 6 – El Vilar (Blanes)
Característiques tècniques

Ruta mitjana

1

8,2 km

45 min

Marques de seguiment

2
3

Placa direccional
4

Placa de falsa direcció

Placa de perill

Per iniciar aquest itinerari cal dirigir-se al Paratge del
Vilar, que hi arribareu seguint les indicacions que hi
ha a la carretera entre Blanes i Hostalric (Gi-682), a
uns tres quilòmetres de Blanes. Es tracta d’una ruta
que transcorre entre els municipis de Blanes i Lloret
de Mar, de pocs quilòmetres de recorregut, però que
permet descobrir un bon grapat d’elements d’interès.
Just a l’inici del recorregut ja ens trobarem amb el
primer punt, l’ermita de la Mare de Déu del Vilar
(1), un santuari del s. XIII que és un important centre
de devoció local i comarcal. Des del s. XVII, s’hi
celebra un aplec cada dimarts de pasqua florida.
Circulant entre boscos mediterranis, la ruta ens
permet descobrir altres elements interessants, com
la Mare de Déu de Gràcia (3), un oratori obra de
l’arquitecte J. Puig i Cadafalch. Més endavant, la
pista ens portarà fins a la Creu de Terme o de Sant
Pere del Bosc (4), un monument del mateix
arquitecte i de la qual Mn. Cinto Verdaguer en va
dedicar tres estrofes en el càntic “La Creu”. Prop de
la creu, tot i ser de propietat privada, podrem
observar la casa-santurari de Sant Pere del Bosc
(2), esmentada ja durant el s. XIV.

Cal destacar que el tram comprès entre la Mare de
Déu de Gràcia i Sant Pere del Bosc és compartit
amb la ruta vermella de Sant Pere del Bosc (número
4). Prop d’aquesta zona compartida ens podrem
arribar a altres monuments modernistes de Puig i
Cadafalch, com l’Àngel i les Cases de l’Àngel.
Finalment, dir que aquesta ruta té el mateix punt
d’inici que la ruta verda de Blanes (número 7), la
qual comparteix pràcticament tot el seu recorregut
amb aquest itinerari.

