Cin
nglera del Far
F

Graus de St a. Anna i Goleró

11 de
e gener de
e 2017
Integrrants: Vice
enç Cataffal, Joan Corbera,
C
JJosep M. Farnés, Miquel
M
Maym
mó, Manel M
Molina, Jos
sep Roca i Josep Roodri
Disttància projjectada: 11,03km am
mb altures
s: 11,33km
m Temps: 44’18h
Desnivells: 42
28m. Acum
mulat: 616
6m.
Cotxe:
C
93k
km. Maneel Molina i Josep
J
Rocca
Avuii ens trob
bem a les
s 7 del m
matí a
Llero
ona. Arren
nquem més tard p
per la
descconnexió d’un
d
de la colla. Juntts ens
enca
aminem ca
ap a la Ga
arriga i en sortim
de la C-17 per
p anar a Roda de
e Ter.
Segu
uim per Cantonigró
C
ós i desprrés de
Coll de Condrreu. Parem
m al costatt de la
Cape
ella de sa
anta Anna. Pel traje
ecte la
temp
peratura de
el cotxe marca entre
e 0 i -4
grau
us. Iniciem
m la baixada pel grrau de
Santta Anna a les 8:37h
h. Amb un
n terra
sec i sense less complica
acions d’un
n terra
gelat. Avancem
m a bon rittme per less zigazagu
ues emped
drades. En arribar al collet de Sant
S
Martí gaudim al contempla
ar el Far des de
baix. Seguim per
p la pista
a i despréss d’observa
ar les rune
es del casttell de Forn
nils ens arribem
a la
a Triola on
o a les 10:36 parrem per esmorzar
e
en l’esplaanada. Qu
uan arrenquem
trasp
passem la tanca del camí que passa per sota la Triola i saluddem els pa
aletes que hi fan
obre
es. Pugem per la cos
sta del Ro ure que ens porta al grau del Goleró. En arribar dalt
d al
pla d
de l’Om en
ns fem la fotografia
f
d
de grup i seguim
s
perr dalt de ciingle de le
es Vinyes fins
f
al

grauu de Cab
brafiga. Prenem
el ccorriol que careneja per
p la
cingglera del Far, que
e ens
oferreix un am
mple panorrama.
Travvessem el
e pla del Far i
aneem a busc
car la carrretera
quee ens cond
dueix a l’e
ermita
de santa Anna on tenim
apaarcats els cotxes.
c
A les 13
horees arrenqu
uem i segu
uim la
propposta de
e tornar per
Falggars d’en Bas i després
de la Coromiina baixem
m cap
a H
Hostalets d’en Bass. El
trajeecte ens permet gaudir
g
d’unn paisatg
ge sorprenent
amb
b el fons d’un impress
sionant Pirrineu neva
at. Marxem
m a agafar eels túnels de Bracon
ns per
anarr a dinar a Ca l’Arumí de San
nta Eugènia de Berg
ga. A la ssobretaula decidim que
q
la
prop
pera setma
ana anem al
a Rocacorrba. Sortire
em a les 7 del Ramasssar.
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