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Integrants: Vicenç Catafal, Joan Corbera, Josep M. Farnés, Miquel 
Maymó, Jaume Muntan, Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep 
Rodri i Salvador Vilà 
  

 
Distància: Projectada 12’53 i amb altures 12’75 Km. Temps: 4’37 hores.  
Desnivells:  425 Acumulat:   552    Cotxe:. 88 Km. Miquel Maymó i Josep Roca 
 

Degut a les nevades pirinenques s’ha 
decidit canviar la sortida. Arrenquem 
de Llerona a les 7. Anem cap a la 
Garriga i en sortim de la C-17 per anar 
a Roda de Ter. Seguim per 
Cantonigrós i després de Coll de 
Condreu. Parem al costat de la Capella 
de Santa Anna. A 2/4 de 9 iniciem el 
descens del Grau de Santa Anna per 
un camí pedregós amb la terra i el 
fullam encara moll de les darreres 
pluges. Seguim per una pista que ens 
porta al Collet de Sant Martí. Ens 
arribem fins a Sant Martí Sacalm on una colla de cavalls i un burro ens venen a saludar. 
Desfem el camí i seguim per una ampla pista, que ens porta a la masia de Puiggalí. 
Seguim fins a la Triola on parem a esmorzar a ¾ d’11. En reprendre el camí passem per 
darrera la casa de la Triola i després d’entrar al bosc ens arribem fins un rètol de 



prohibició de motos, que ens descobreix l’accés del camí. Ens hi arribem i pugem per la 
Costa del Roure que puja pel Cingle de les Vinyes. Sortim al Pla de l’Om que travessem 
fins buscar la sortida al Grau de Cabrafiga. Caminem arran de la cinglera del Far fins 
anar a trobar la pista més ampla, que deixem per un corriol del mig del bosc. 
L’abandonem per agafar la carretera que ens porta a Santa Anna. Hi arribem a les 12 i 
¼ i ens arribem al Far on gaudim del panorama i ens fem la fotografia de grup. Després 
optem per anar a dinar a ca l’Arumí de Santa Eugènia de Berga. A la sobretaula decidim 
que la propera setmana anirem al Puigllançada des dels Alabaus. Sortirem a les 7 de 
Llerona.                                            Text: Josep M. Farnés       Fotografies: Joan Corbera 


