
El Far, pels graus de Cabrafiga i Santa Anna  
23de novembre de 2011   
 

Integrants:  Pep Comas, Joan Corbera, Josep Maria Farnés, Ismael 
Porcar, Josep Roca i Salvador Vilà 
 

Distància: projectada 8’92 Km. amb altures 9’09 Km. Temps 3’05 h.  
Desnivells: total 370 m. Acumulat 409 m.   Cotxe: 80 Km. Ismael Porcar i Josep Roca 
 

Ens trobem a les 8 del matí als Gorcs. 
Anem cap a la Garriga on prenem la 
C-17 fins a Vic, on seguim per l’Eix 
tranversal. Després agafem la carre-
tera de Vic a Camprodon. Passem per 
Roda de Ter, Santa Maria de Corcó, 
Rupit i a Coll de Condreu anem direc-
tes a l’ermita de Santa Anna. Allà 
decidim arribar-nos amb cotxe fins al 
Santuari de la Mare de Déu del Far. 
Observem les cingleres i la ruta 
prevista. Entrem a la capella del 
santuari i retronem amb cotxe a 
l’ermita de Santa Anna. Comencem a 
caminar a ¾ de 10, per un camí 
fressat. Quan arribem al primer pas 
barrat amb filat ens arribem a la pista, 
que seguim. Més endavant, al segon 
trencall a la nostra esquerra, prenem 
un sender que segueix la cinglera del 
Far. Quan arribem al grau de Cabrafiga iniciem el descens de la cinglera. Hi trobem un 
senyal blau sobre una pedra que ens indica el camí. El fort pendent i el terra mullat, per 
la pluja d’aquests dies, ens obliguen a extremar les precaucions. Baixem lentament i ens 
uns 20 minuts fem 120 m. de desnivell. Després seguim per un sender molt marcat. 
Hem de travessar diverses corrents d’aigua. Deixem a la nostra dreta la Triola i prenem 
una ampla pista. Ens decidim parar a esmorzar a les 11’20 en un indret amb quatre 
pedres mal comptades on podem seure sobre terreny sec. Reprenem la pista que passa 
per sota del Puiggalí i seguim fins al collet Sant Martí, on ens fem la fotografia de grup al 
peu del Far. A partir d’aquest punt iniciem l’ascens de la cinglera pel grau de Santa 
Anna. Seguim els senyals d’unes tires blanques que ens porten a l’ermita de Santa 
Anna on tenim els nostres cotxes aparcats. Hi arribem una mica abans de la 1 i ens 
trobem una colla de gironins que llavors iniciem el descens. Després d’un petit debat es 
decideix anar a dinar a l’Hostal Collsacabra de Santa Maria de Corcó - l’Esquirol. Als 



postres brindem amb 
cava per celebrar el 
meu aniversari i a la 
sobretaula decidim 
que la propera setma-
na anem a Salt de la 
Minyona de Sau. 
Sortirem a les 8 dels 
Gorcs. 
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