Palau Robert
Comarques: Selva || Dificultat: Dificil || Mitjans Locomoció: A peu || Distància: 26.58 km ||
Desnivell Pujada: 840.0 m || Desnivell Baixada: 840.0 m || Senyalització: Sí || Durada: 6 h 22 min

Ruta d'en Serrallonga GR 178. Sant Hilari
Sacalm-Osor
Es tracta d'un itinerari de gran interès històric i paisatgístic. La ruta permet conèixer els indrets més destacats
de la biografia del mític bandoler Joan Sala, més conegut com a Serrallonga: colls on era esperat per
batlles i sometents (com el de Nafré i el de Querós) i la casa on va viure i que li va donar el sobrenom, can
Serrallonga. El paisatge és feréstec, es travessen boscos de castanyers i avets imponents i s'albira en el
tram final, fins a arribar a l'ermita de la Mare de Déu del Coll, l'embassament de Susqueda.
Per retornar al punt d'origen, serà necessari disposar d'un mitjà de transport, ja que l'itinerari és en forma
de travessa (lineal).
S'arriba a Sant Hilari Sacalm des de l'AP-7 (sortida 10 Hostalric-Blanes) prenent als afores (O) d'Hostalric
la carretera GI-553 cap al NO i seguint, a l'alçada d'Arbúcies, per la GI-550 en el mateix sentit de la marxa
(NO). També s'hi pot fer cap des de l'eix Girona-Vic (C-25 o Eix Transversal) per la sortida 209 de Sant
Hilari Sacalm. Es pot deixar el vehicle a les zones d'aparcament de davant de l'Ajuntament (tanmateix,
diumenge al matí és dia de mercat i no s'hi pot aparcar) i de la plaça del Doctor Moragues. La ruta pot
començar a l'oficina de turisme de Sant Hilari Sacalm, ubicada a la plaça del Doctor Robert, o bé a la pista
del Subirà si es ve amb vehicle particular i es vol estalviar un bon tram d'asfalt i camí de pujada pel mig
d'un polígon industrial.
0 km (796 m). Es parteix de l'oficina de turisme baixant pel carrer Vernis fins al de Doctor Morales, on es
tombarà a l'esquerra. El carrer esdevé l'avinguda de la Font Picant, que se segueix fins a sortir de la població.
0,47 km (780 m), 0 h 07 min. A l'alçada de les instal·lacions esportives, es puja per una pista asfaltada de
la dreta que duu al polígon industrial (indicacions del Subirà).
1,60 km (846 m), 0 h 23 min. Se surt a un encreuament de pistes: es deixen sengles trencalls a dreta (SO) i
a esquerra (NE) i se segueix recte (E/NE), sempre en direcció al Subirà, per una pista que als pocs metres
deixa d'estar asfaltada i trenca a mà esquerra (NE).
2,47 km (857 m), 0 h 36 min. Es deixa la pista del Subirà a la dreta (E) i es baixa a l'esquerra (NO) per un
camí ample senyalitzat com a "Ruta de Bosc i Patrimoni" que es dirigeix a Sant Hilari Sacalm i la font de
Sant Roc. Tot el camí està senyalitzat amb les marques blanques i vermelles del GR 178.
4,95 km (684 m), 1 h 12 min. Bifurcació: se segueix pel trencall de la dreta en direcció als colls de Querós
i de Serrallonga (indicacions). Tot seguit es passa pel costat d'un pou de glaç i, als 200 m, es travessa la
carretera per continuar pel camí indicat amb les marques del GR 178. 60 m més endavant es creua un rierol
per un tronc i, un cop a l'altra riba, es continua per la dreta tot seguint el curs del riu per sobre. Pocs metres
després s'accedeix a un camí transversal, que s'agafa a mà dreta.

5,88 km (665 m), 1 h 24 min. Bifurcació senyalitzada: se segueix a l'esquerra en direcció nord-oest cap als
colls de Querós i de Serrallonga. Es continua un tram per un corriol fins a sortir a una pista que s'agafarà
de pujada per l'esquerra (O/NO): cal seguir-la tothora.
8,43 km (764 m), 2 h. La pista es bifurca i es continua per la dreta (el camí que va recte). De seguida es
travessa un rierol i se segueix pujant per la pista.
9,25 km (828 m), 2 h 12 min. Es passa pel costat de la capella o ermita del Carbonell.
9,53 km (843 m), 2 h 16 min. Nova bifurcació de pistes. Es deixa la que puja a la dreta i se segueix recte.
Als pocs metres es bifurca un altre cop: cal pujar per la de la dreta.
9,98 km (881 m), 2 h 23 min. Coll de Querós. Bifurcació: es continua pel camí que puja a la dreta en direcció
nord-oest. 700 m més enllà es troba una bifurcació: es deixa un camí que puja a la dreta i s'agafa un altre
que baixa lleugerament per l'esquerra. Pocs metres després el camí es bifurca novament i es continua pel
de la dreta.
11,03 km (900 m), 2 h 38 min. Molta atenció! Es deixa la pista principal i es baixa abruptament a l'esquerra
(NO) per un corriol que queda a sota. A partir d'aquí s'entra al bosc i es davalla pel mig dels castanyers per
un caminoi a voltes perdedor: cal parar compte i seguir els senyals blancs i vermells del GR.
11,96 km (817 m), 2 h 51 min. Se surt del bosc. Cruïlla de camins: s'agafa a mà esquerra el camí de rocs que
puja davant en direcció nord-est i que s'eixampla després una mica per esdevenir una pista en pocs metres.
13,18 km (746 m), 3 h 08 min. La pista desemboca a una bifurcació: s'agafa el camí de la dreta, com si es
volgués recular per la pista de sota. Uns metres més endavant, al coll de Corones, es troba una altra cruïlla
senyalitzada i es continua pel camí de la dreta en direcció est cap a l'ermita de la Mare de Déu del Coll i Osor.
15,09 km (592 m), 3 h 35 min. Nova bifurcació: cal continuar girant a la dreta. Es travessa un rierol.
16,47 km (693 m), 3 h 55 min. Encreuament de 3 camins: s'agafa el camí del mig, que va a la dreta en
direcció est. 1,3 km després el camí es bifurca i se segueix pel que remunta a la dreta.
19,11 km (700 m), 4 h 34 min. Bifurcació: cal continuar pel camí que ascendeix a la dreta.
20,25 km (847 m), 4 h 50 min. Bifurcació: es pren el camí que davalla a mà esquerra fins a trobar i prendre
la pista que puja al santuari de la Mare de Déu del Coll.
22,23 km (823 m), 5 h 18 min. Santuari de la Mare de Déu del Coll. El trajecte continua per la part de darrere
de la casa seguint sempre les marques del GR 178. A partir d'aquí s'avança per un corriol que va baixant
amb un pendent pronunciat.
22,87 km (700 m), 5 h 29 min. Se surt a una pista asfaltada que se segueix a la dreta (NE) en el mateix
sentit de la marxa per deixar-la tot seguit per un desviament també de mà dreta (E/SE).
23,41 km (615 m), 5 h 36 min. S'arriba al coll de Nafré i es deixa la carretera tot prenent una pista de la
dreta (S/SO).

25,68 km (362 m), 6 h. S'accedeix a l'inici d'una pista que des d'Osor porta a l'ermita: cal prendre-la en
direcció al pont, abans del qual s'agafa el carrer que baixa a l'esquerra i que passa per davant del cementiri
per entrar a Osor pel carrer de França. S'arriba al carrer del Pont i es passa el pont. Al final del carrer es
gira a l'esquerra i tot seguit a la dreta.
26,58 km (330 m), 6 h 22 min. S'arriba a la plaça de Catalunya. A mà esquerra queda l'Ajuntament, punt
final de la ruta.

Informació pràctica
Es recomana dur cartografia de l'entorn. És necessari proveir-se de roba i calçat adequats, aigua i menjar
suficient. Els usuaris d'aparells GPS poden descarregar-se els tracks i els Way Points des de la fitxa de
la ruta.
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