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Marques de seguiment        Senyalització vertical 

10,5 km 3h

1

2

 
Ruta a Sant Pere vell (Sta. Coloma de Farners)  

 

 

La ruta s’inicia a l’Ermita de Farners, on podem 

arribar en cotxe per la pista forestal que surt del 

Parc de Sant Salvador, o a peu per alguna de les 

altres rutes de senderisme del municipi. 

 

Seguim les marques de pintura, franja de color verd, 

desfent la pista que dona accés a l’ermita. Arribem a 

la pista forestal principal, hem de seguir cap a la 

dreta en un tram compartit amb altres rutes. 

 

 

 

Passem una casa situada a l’esquerre del camí “la 

Casilla” i uns metres més endavant el trencant de 

l’enllaç amb la Ruta del Rocar. Seguim per la 

mateixa pista on també trobem el desviament per fer 

la Ruta a Roca Guillera, hem de continuar per la 

pista principal. 

 

Arribem a un punt del camí on a la nostra esquerra 

es veu un cartell informatiu de la Roca Abellera (1), 
és tracta d’un conjunt de roques que podem 

observar en mirar cap a la vall.  
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Si trobeu alguna incidència en el transcurs d’aquesta ruta, envieu-nos un correu especificant-la a: rutes@selva.cat 

Aquest punt també ens ofereix unes magnifiques 

vistes cap a l’ermita d’Argimon. 

 
 

Continuem uns metres més fins trobar un punt on 

hem de deixar la pista principal per continuar, 

segons ens indica la banderola direccional, per la 

pista que ens queda a la dreta i que te indicacions 

per anar al mas Can Canaleta, un establiment de 

turisme rural. 

 

Recorrem aquest camí que a estones planeja i a 

estones baixa suaument, deixant a la dreta l’entrada 

al mas Can Canaleta i desprès al mas de Can 

Gorgals Nou. Tot seguit arribem al trencant que hem 

d’agafar per pujar a el Far (2), i on haurem de tornar 

per continuar la ruta. 

 

 
 

L’itinerari puja fins el Far, a 567m d’altura, punt 

culminant d’aquest ruta i lloc on trobarem les restes 

de la Torre del Far, una torre fortificada de control 

territorial aixecada durant l’època de dominació 

musulmana. 

 

Per continuar la ruta desfem el camí de pujada fins a 

la banderola direccional que hem deixat a la cruïlla i 

continuem per la pista que veníem abans. 

Transcorreguts uns metres trobem l’entrada a Can 

Gorgals Vell, la deixem i seguim fins arribar a la 

pista principal per on hem passat a l’anada.  

 

Ara només ens queda, per arribar al punt de sortida, 

desfer el mateix camí que hem fet de pujada. 

 


