
 

 

El Paraigua, 2021 – 2022 
Dues ermites més i un rocar 

 
Allotjament: Hotel Pinxo C/ Hospital, 1 (Darrera L'Església) 17430 Santa Coloma de Farners 
Tel: 972 84 01 24  www.hotelpinxo.com  Preu pensió completa: 75 € (en habitació doble) 

 
Dinar de Nadal: Hotel Pinxo (mateix lloc) Preu dinar: 25 €   
Porteu l'import en efectiu si us plau. 
 
Desplaçament: Cotxes particulars i no caldran llançadores. Distància total: 190 km comptats 
des de Barcelona (anada i tornada). Preu per persona: 11 €  
 

 Dissabte, 18.12.21 
Castell de Farners - St. Pere Cercada - Sta. Victòria Sauleda - Castell de Farners 

 
Horaris dissabte i lloc de trobada 
10:00 a l'aparcament del Parc de Sant Salvador, havent esmorzat.  
Entre Sils i Riudarenes, a la tercera rotonda, bar "La Entrada", és una opció per esmorzar. 
  
Itinerari amb cotxe 
Des de Barcelona, C-33 i AP-7 direcció Girona. Sortida 9A. Agafem la C-35 i la A-2. 
Sortida 694 cap a la C-63. Passem per Sils, Riudarenes i arribem a Sta. Coloma de 
Farners. Girem a mà esquerra pel carrer de Ponent (cantonada Museu de les galetes 
Trias) i després girem a mà dreta pel Carrer dels Banys i Salvador Espriu fins arribar a 
l'aparcament del Parc de Sant Salvador. Allà compactarem cotxes per pujar al Castell de 
Farners. Quatre quilòmetres i mig per una pista de terra en bon estat.    
 
Itinerari  de l’excursió 
Aprofitant els camins de les “10 ermites” de Sta. Coloma de Farners, fem una ruta circular, 
força fàcil i amb bones vistes des d’alguns dels indrets per on passem. 
El camí comença a l’Aparcament del Castell de Farners amb un desnivell ascendent però 
suau. Molt aviat ens trobarem la Roca Abellera, des d'on podrem veure el mar a l’alçada de 
Tossa i l’Ermita de la Mare de Deu d’Argimon. Més endavant, deixarem a l’esquerra el Turó 
d’en Canaleta i ben aviat deixarem la pista i ens endinsarem al bosc per un camí que ens 
portarà, en un descens lleu, fins a Sant Pere Cercada. L'Església de Sant Pere Cercada es 
troba a la part meridional de les Guilleries i és un bon exemple del romànic. Datada al segle 
XI, compta amb tres absis i actualment està totalment restaurada. Tot seguit reprendrem la 
marxa per anar-nos enfilant fins assolir la cota 601 m. (punt més alt de l’excursió) des d’on 
baixarem cap a l’Ermita de Sant Iscle i Santa Victòria de Sauleda, una petita esglesiola 
romànica que està situada entre les frondositats boscoses de les Guilleries. La construcció, 
del segle XI, es conserva íntegra tot i el miler d’anys d’antiguitat. Construïda sota les formes 
clàssiques del romànic llombard i amb l’afegitó posterior, a tramuntana, d’una capella de 
dimensions prou considerables. També, sense allunyar-nos gaire d’aquesta ermita podrem 
veure el massís del Montseny. 
A partir d’aquest punt, tot passant per Bellveí Nou, anirem vorejant per l’esquerra el Turó 
d’en Planes, en descens constant i suau, per finalment retornar a l’aparcament del Castell 
de Farners on tenim els cotxes. Durant tot el trajecte anirem travessant boscos d’alzines 
sureres i pins. 

 

Desnivell:  390 m.                               

Distància aproximada: 13,5 km 

 

Durada: 4h. 30’ sense comptar aturades 



 

 

                         

Diumenge, 19.12.21  
Rocar de St. Salvador - Termes Orion 

 
Horaris diumenge 
8:30 h  Esmorzar  
9:45 h  Comença la caminada a la mateixa fonda 
14:00 h Dinar de Nadal 
 
Itinerari de l’excursió 
Sortirem caminant i ens dirigirem cap al Parc de Sant Salvador. Des de la font ens enfilarem 
seguint el "rocar de Sant Salvador" observant les interessants formacions rocoses. En 
aquest punt podem trobar alguns passos una mica drets i relliscosos, però res insalvable. 
Tornarem fent la volta pel balneari Termes Orion i seguint després la riera de Sant Salvador 
fins al poble. I ja podrem anar directament al restaurant al dinar de Nadal. 
 

Desnivell:  250 m.                               

Distància aproximada: 7,5 km 

 

                         

Durada: 2h. 30’ sense comptar aturades 

QÜESTIONS ORGANITZATIVES 
Per a l'organització dels cotxes i la reserva de places a l'hotel  i/o pel dinar del diumenge,  
heu d'enviar un correu electrònic a  lali.rosello@gmail.com abans del dilluns, dia 13 de 
desembre,  a les 9:00 h. del vespre.  
A les persones que us quedeu  a dormir a l'hotel, us demanem que no accediu a les 
habitacions abans que els responsables no les hàgim distribuït.  
 
Responsables de la sortida:  Lali Roselló i Marià Manzano (agraïments a Miquel Amador) 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 


