Sant Feliu de Pallerols- Volcà de Sant Marc- Sant Pere
Sacosta- Coll de Condreu- Roques Encantades- La Salut.
23 de febrer 2022

Assistents :Isabel Alcalde, Jaume Bertran,Karin Bruy, Pep Casas, Vicens Catafal, Joan Corbera,
Mercè Font, Josep Ma Martínez , Miquel Maymó, Tere Pintó, Josep Pous, Julià Pratginestós, Josep
Roca
Cotxes : 82km Jaume Bertran, Pep Casas, Josep Ma Martínez.
Distància: 13,48km Desnivell:663+ Temps: 5,45h Temps en moviment: 4,19h Temp:8 graus.
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/sant-feliu-de-pallerols-santuari-la-salud-96046003

Ens trobem a les 7h, anem per la C17 fins els túnels de Bracons, a la rotonda de la sortida, girem
cap a Sant Feliu de Pallerols on aparquem. Anem a fer el cafè a Ca la Matilde, on encarreguem
taula per dinar.
Ens posem a caminar a prop de les nou. Avui seguim un trac del Wikiloc que és molt semblant el
que vàrem fer els Ginesters l’any 2017. Seguint el GPS d’en Josep Ma Farnés.
Sortim de l’antiga estació de Sant Feliu de Pallerols,
agafem el camí i els indicadors del volcà de Sant
Santuari de La Salut (Collsacabra)
Marc. La pujada és suau i anar fent fins el cim on
també trobem la font.
Passem per el costat del Puig Roig, i anem cap a la
masia en runes del Grèvol, situada en un lloc
privilegiat.
Tot seguint el trac anem seguint per feixes i camins
fins arribar a les restes de l’ermita de Sant Pere
Sacosta. És una llàstima l’estat en que es troba.
Seguim amb forta pujada i pel dret, fins a trobar la carretera just al coll de Condreu.
A les onze parem a esmorzar portem més de dues hores i quatre-cents metres de desnivell.

Reprenem la caminada tot creuant la carretera i pugem suaument fins arribar a les Roques
Encantades. Lloc encisador i enigmàtic d’aires espirituals.
Retornem al camí i passem per el punt més alt d’avui 1120m, anem carenant per baixar després a
La Salut un lloc bonic i molt tranquil.
Són quarts d’una,bevem aigua de la font de La Salut . Ens fem la foto de grup i iniciem la baixada.
Seguim unes marques grogues i creuem la carretera, passem per vàries fonts.
La baixada és molt ràpida i tècnica, curta però amb molt desnivell.
A quarts de tres arribem a Sant Feliu. Una bona matinal. El recorregut per Collsacabra i voltants de
Sant Feliu de Pallerols ha estat molt distret.

Anem al restaurant Cala Matilde, ens fan esperar un ratet però el menjar és bo i ens han atès molt
bé. Hi tornarem!!!

La propera setmana sortida local per Granollers, ens trobarem a les 9h del matí. A Ca Vicent de
Palou.

Fotografies: Joan Corbera
Text: Miquel Maymó Cirera

