
El Paraigua, 2020 – 2021 

Desplaçament: cotxes particulars. Distància:170 km des de Barcelona. Preu per persona: 13€ (Inclou peatges)  

Etapa extraordinària - dimecres 16 de desembre’20 

Rocar de Santa Coloma de Farners 

Si us voleu descarregar el track cliqueu:wikiloc 

 
La situació pandèmica que estem vivint ens impedeix poder dur a terme les excursions previstes pel 19 i 20 de 
desembre, ja que en aquelles dates estarà encara restringida la mobilitat intercomarcal. Per això, us proposem 
de fer una Etapa Extraordinària el proper dimecres 16 de desembre. 

Serà una bona excusa per veure’ns. 
Horaris i lloc de trobada  
El punt de trobada serà a l’Estació de Sant Andreu Arenal a les 8h.  
Itinerari amb cotxe  
Des de Barcelona - Meridiana, Fabra i Puig, prenem la C-33 i l’AP-7 direcció Girona fins Sortida 10. 
Agafem la BV-5122 fins Santa Coloma. El punt de trobada és a l’aparcament del Parc de Sant 
Salvador (Coordenades: N 41º 51,498’ / E 2º 39,662’) Hem de comptar 1h 15’ de trajecte, per si 
voleu parar a esmorzar pel camí (30’). A la primera rotonda de la Gi-555 hi ha el restaurant Coll 
Formic, on s'hi pot esmorzar (recordeu!!! distància de seguretat). 

  

Itinerari  de l’excursió  
Iniciarem la caminada des del Parc de Sant 

Salvador, on haurem deixat els cotxes al 

pàrquing  (P  que hi ha habilitat a l’entrada 

del parc. Durant tota l’excursió seguirem 

les marques grogues. 

Comencem la pujada tot passant per 

les Roques de la Mare de Déu, la Roca 

de la Miranda, les Roques dels Alls i la 

Capella de Sant Pere Petit. En aquesta 

primera part haurem de salvar un 

parell de petits desnivells que, amb 

una mica d’ajuda, passarem fàcilment. 

Després continuarem fins el punt de 

pujada al Turó de les Gatoses, que 

pujarem sense cap dificultat (cota 

424m.) on trobarem una antiga caseta 

de guaita. Allà podem aprofitar per fer uns “ganyips”. Després, emprendrem la baixada, tot voltant el Turó altra fins 

a la cruïlla des d’on hem fet la darrera pujada (rínxol petit en el mapa). 

Des d’aquest punt comença un descens en pendent pronunciada, però sense cap dificultat, de 800m de longitud amb 

un desnivell de 152m. Durant la baixada podrem veure les Roques de la Talaia, del Diamant, de la Gola i el conjunt de 

l’anomenat Laberint, amb el Carall i el Rinoceront. (fotos) 

Finalment tornarem al Parc de Sant Salvador on, qui vulgui, podem dinar plegats (però separats) de carmanyola o 

entrepans, i si volem podríem fer uns torrons de postres, si algú s’anima a portar-los. 

Durant el recorregut tindrem temps de badar per entremig de les diferents formacions rocalloses i, si el temps ens 

acompanya, podrem gaudir de bones vistes, sobretot a la Vila de Santa Coloma de Farners i La Fornaca, entre d’altres. 

Si, a més, hi ha visibilitat podem veure el mar (a l’alçada de Tossa), el massís del Canigó i Les Alberes. Els boscos són 

plens d’alzines sureres i de pins. En definitiva, una petita ruta, senzilla i molt bonica. 
 

Tota la ruta està marcada amb pals amb banderoles o marques de pintura de color groc. Aquesta ruta ha estat traçada 

pel Centre Excursionista Farners i l'Ajuntament de Santa Coloma i senyalitzat pel Consell Comarcal de la Selva. 

 
QÜESTIONS ORGANITZATIVES Confirmeu assistència i disponibilitat de cotxes fins el dijous 10 de desembre a les 24h. Envieu mail 

a miqamador@gmail.com  

Preparació: Marta Rius i Miquel Amador. Responsable de la sortida: Miquel Amador (la Marta no podrà venir) 
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