Ermites de Santa Coloma de Farners
20 de febrer de 2013
Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera, Josep M.
Farnés, Ismael Porcar (i Neret), Julià Pratginestós, Josep Roca,
Josep Rodri i Salvador Vilà
Distància: Projectada 19’06 Km i amb altures 19’40 Km. Temps 6 Desnivells: 293 m.
Acumulat: 909 m. Cotxe: 70 km. Ismael Porcar i Josep Roca
Ens trobem al Ramassar a les 7 i
anem a agafar l’autopista l’AP-7.
En sortim seguint els senyals de
Sant Coloma de Farners. La
boira ens ho dificulta. Passem
per Riudarenes i travessem
Santa Coloma de Farners. Arran
del pont parem i trobem uns
excursionistes del poble que ens
instrueixen sobre la ruta a seguir.
Anem directes a aparcar a
l’ermita de la Mare de Déu de
Farners. Probable capella del
castell. A les 8’24 comencem la
nostra excursió visitant l’exterior
de l’ermita amb una vistosa
porxada. Després ens dirigim cap
al castell d’Argimon i seguirem
els rètols i senyals blanques que
ens acompanyaran tot el camí.
Passem pel costat de la Casilla i per sota la Torre d’en Planes, que observarem
dominant l’entorn. Seguim sempre per amples pistes, molt sorrenques. Observem que
aquesta està recent remenada per aplanar-la, especialment el sorrei d’en Planes.
Després del bosc del Far comencem l’ascens cap a l’ermita. El darrer tram per un corriol
que puja directe a la petita capella del castell d’Argimon, coneguda com la Mare de Déu
d’Argimon. Aquesta dins el terme de Riudarenes. Visitem l’exterior i a les 10’20 parem a
esmorzar al balcó
superior. Tot seguit
baixem per un corriol
de roca sorrenca fins a
trobar la pista. Pel
camí parem veure
aigua a una migrada
font
sense
nom.
Seguim la pista que
ens porta a l’ermita de
Sant Pere Cercada,
que forma part del
monestir
agustinià.
Després seguim per
una pista que puja
considerablement, fins
a 606 m, l’alçada

màxima de la sortida. Després arribem a l’ermita de
Sant Iscle i Santa Victòria de Sauleda. A continuació
seguirem uns punt vermells que baixa de forma
continuada i ens porta a retrobar el camí inicial que
ens condueix a l’aparcament. Hi arribem al voltant de
les 2. Allà s’hi quedarà en Pep Comas, en Josep
Carbonell i l’Ismael Porcar. La resta en una arrencada
pugem fins al cim del Castell de Farners, on podem
accedir al seu interior. Retornem tot seguit i ens
arribem a Santa Coloma de Farners. Anem a dinar a
Can Pinxo. Avui fa
69 anys en Julià
Pratginestós i el
dilluns passat en
Josep Rodri en va
fer 68. Ens conviden a cava i cafès.
Brindem per ells
amb entusiasme. A
la sobretaula decidim que la propera
setmana anem a la
Rocallarga des de
Rupit. Sortirem a les 7 dels Gorcs.
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