Palau Robert
Comarques: Selva || Dificultat: Dificil || Mitjans Locomoció: A peu || Distància: 23.71 km ||
Desnivell Pujada: 950.0 m || Desnivell Baixada: 950.0 m || Senyalització: Sí || Durada: 5 h 40 min

Ruta d'en Serrallonga GR 178. Osor-Anglès
Es tracta d'un itinerari de gran interès paisatgístic. Comprèn un tram de la Ruta d'en Serrallonga, que passa
pels indrets més destacats de la biografia del mític bandoler Joan Sala, en aquest cas el coll de Ruscall, on
realitzava els atracaments. El paisatge és feréstec, es travessen boscos de castanyers i avets imponents,
i es passa per bonics masos com el del Sobirà, amb ermita inclosa.
Per retornar al punt d'origen, serà necessari disposar d'un mitjà de transport, ja que l'itinerari és en forma
de travessa (lineal).
Es parteix d'Osor. S'hi pot arribar des de l'autopista AP-7 (sortida 7) prenent a Salt la carretera N-141 a
ponent fins a Anglès, des d'on cal seguir en el mateix sentit de la marxa (O) per la GI-542.
0,00 km (329 m). Es comença la ruta davant de l'Ajuntament agafant la carretera d'Anglès (GI-542) cap
al SE fins a sortir de la població tot seguint les marques blanques i vermelles del GR 178, que s'aniran
trobant durant tot el camí.
0,47 km (329 m), 0 h 05 min. Es deixa la carretera per agafar un camí que puja a la dreta (SE) senyalitzat
com a "Ruta d'en Serrallonga".
1,68 km (445 m), 0 h 23 min. S'arriba a un camí transversal que se segueix de pujada per la dreta. Als pocs
metres s'arriba a una casa en runes coneguda com el Baier.
2,42 km (530 m), 0 h 34 min. Encreuament de 3 camins: s'agafa el del mig, que puja en direcció sud-est.
Als 200 m es troba una bifurcació i se segueix a la dreta.
4,61 km (749 m), 1 h 06 min. Bifurcació: cal continuar pel camí de la dreta.
4,90 km (771 m), 1 h 10 min. Es passa pel davant de la casa del Gelats, actualment deshabitada. Als pocs
metres es troba una nova bifurcació i es puja per l'esquerra.
5,16 km (800 m), 1 h 13 min. Cruïlla de 4 camins: se segueix a la dreta pel del mig remuntant en direcció sud.
6,77 km (943 m), 1 h 36 min. Bifurcació: es deixa el camí principal, que continua recte, i es pren el de
l'esquerra, que recula.
8,19 km (889 m), 1 h 56 min. Se surt a una pista transversal senyalitzada que es pren a l'esquerra en direcció
al Sobirà i Santa Coloma (per la dreta s'aniria a Sant Hilari Sacalm).

9,47 km (822 m), 2 h 16 min. S'accedeix al mas del Sobirà. Es voreja la casa i es continua pel camí que
baixa seguint les marques blanques i vermelles del GR.
10,48 km (750 m), 2 h 32 min. Es passa per sota d'una casa, on es troba una bifurcació: cal seguir pel camí
que va recte en direcció sud-est.
11,24 km (706 m), 2 h 40 min. Bifurcació: es prossegueix pel camí de la dreta.
11,87 km (700 m), 2 h 51 min. Es passa per davant del mas i de l'ermita de Santa Creu d'Horta per seguir cap
al coll de Ruscall i Santa Coloma. Es discorre per sota del cementiri i es davalla fins a una petita esplanada, al
final de la qual s'agafa a la dreta un petit corriol entre arbres. A partir d'aquí l'itinerari també està indicat amb
els senyals blancs de la Ruta de les Ermites. Als pocs metres es descendeix abruptament pel mig del bosc.
12,44 km (616 m), 2 h 56 min. S'agafa un senderó que es desvia cap a la dreta i, 150 m després, es troba el
magnífic i majestuós roure centenari de Can Iglésies. Es travessa una riera i es puja amb força pel corriol.
Es creua un camí més ample i s'ascendeix fins a una pista, que es pren a mà esquerra.
12,78 km (605 m), 3 h 02 min. En arribar a un pont es pren la pista que va a la dreta sense creuar-lo.
16,24 km (729 m), 3 h 52 min. Coll de Ruscall. Es continua per la pista senyalitzada de l'esquerra en direcció
a Santa Bàrbara i Anglès.
16,50 km (746 m), 3 h 57 min. S'arriba a una pista: cal deixar-la i continuar pujant per la dreta.
17,72 km (800 m), 4 h 16 min. En sortir de la zona arbrada es troba una bifurcació de pistes: es puja per la
pista que ve per la dreta amb un gran revolt. Als 20 m es pren a la dreta una pista senyalitzada que porta
a l'ermita de Santa Bàrbara en pocs metres.
18,06 km (850 m), 4 h 18 min. Ermita de Santa Bàrbara. Es pot baixar fins a Anglès per la pista, seguint
sempre els senyals blancs i vermells del GR 178, o bé pel corriol que fa drecera pel mig del bosc i a voltes
hi coincideix.
20,01 km (593 m), 4 h 47 min. Font dels Gossos.
20,65 km (457 m), 5 h. Mas del Bellveí.
22,89 km (166 m), 5 h 29 min. S'arriba a Anglès pel barri de Bellpuig. Es continua (E) pel carrer que voreja
uns blocs de pisos per la dreta fins a trobar el de Santa Bàrbara, que s'agafa a l'esquerra (NO) per girar tot
seguit a la dreta (NE) pel primer vial: l'avinguda Santiago Rusiñol. Al final d'aquesta es tomba a l'esquerra
pel carrer del Nord (NE). Es creua el carrer de la Indústria, la principal avinguda d'Anglès que travessa la
població i on hi ha la parada de transport públic, i es passa per l'esquerra de la plaça de Catalunya.
23,71 km (149 m), 5 h 40 min. Al final del carrer del Nord es gira a mà dreta pel del Raval (E) i s'accedeix
al casc antic de la població i l'Ajuntament. Fi de la travessa.

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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