Roqu
ues Enccantad es i Saantuari de la Salut
S
des de
d St. FFeliu dee Palleerols 19 d’abril de 2017
2
Integran
nts: Josep
p Carbonell, Vicenç Catafal, Jooan Corbera, Josep M.
Farnés, Miquel Mayymó, Ismae
el Porcar (i la
l Neret), Joosep Roca i Josep Rod
dri
Distànc
cia projecta
ada: 12,34k
km amb a ltures: 12,5
55km
emps: 6,10
0h
Te
Cotxe: 85
Desnive
ells: 643m
Acumu
ulat: 688m
8 Josep C
Carbonell i Is
smael Porca
ar
Ens tro
obem a Lle
erona a les
s 7 del ma
atí i
esperem
m per comp
pletar la colla. Arrenqu
uem
cap a la
a C-17 per anar a bus
scar els tún
nels
de Braccons que en
ns porten a Sant Feliu
u de
Pallerols. A les 8:12 comenc
cem a cam inar
cap al volcà de Sant
S
Marc (568 m), ens
desviem
m per arrib
bar-hi i ens
s sorprèn una
font inte
ermitent a la
a seva base. Continue
em i
passem
m per les restes de la masia del
Grèvol. Tot seguit anem cap a l’església
a de
Sant Pere Sacostta (coneguda també per
Sant P
Pere dels Camps). Pel
P
camí ens
emboliq
quem i en
n veure les runes de
l’església ens hi arrribem pel costat
c
esque
erra
del cam
mp. Desprrés seguim
m per cam
mins
marcatss cap al Coll
C
de Con
ndreu. Trob
bem
marque
es grogues que no avancen cap a la nostra
a direcció. Al no trobaar el camí, i després de
diversoss intents, avvancem pel cingle de C
Clarà fins a l’altura de l’esmentat coll, on a les onze hores
parem a esmorzarr. Després en
e reprendrre el camí optem
o
per pujar directtes, amb dificultats per la
espessa
a vegetació
ó, a través del
d bosc finss a la carena on hi trob
bem unes a ntenes. Baiixem i a les 12
h. arribe
em al coll de Condreu. Ens dirigim
m cap a les Roques Encantades, pper un send
der molt ben
n
assenya
alat, que pa
assa pel mirrador d’Arm
madans, fins
s al clot de les Comes Mortes on trenquem cap
c

a les Roques Enca
antades. Alllà visitem el singula
ar i
misteriós indret, que
e il·lustren aamb divers
ses llegendes.
Uns grans
s i sorpren
nents blocss de pedra recoberts de
molsa, enmig d’una fageda.
f
Segguim pel pla
a d’Armada
ans,
el collet d’’Aire i el co
ollet de l’Arcc. Arribem al Santuari de
la Mar de Déu de la Salut, quee visitem. Gaudim
G
de les
amples viistes sobre
e la Garrottxa, la Vall d’en Bas i
especialment el poble
e de Sant F
Feliu de Pallerols, al fo
ons
de la va
all. A la una i quaart iniciem
m el desce
ens
primerame
ent per una
a ampla pistta que avan
nça amb zig
gazagues i després
d
seg
guim per unn estret corrriol molt lla
arg.
Baixem molt
m
directes
s i a les ddues i quart arribem als
cotxes. De
ecidim ana
ar a dinar aal mateix poble
p
a Ca
a la
Matilde. A la sobretau
ula decidim
m que la pro
opera setma
ana
anirem a les Gorges d’Estiula o del torrent de la Cabana.
Sortirem a les 7 de Llerona.
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