Palau Robert
Comarques: Selva || Dificultat: Mitjana || Mitjans Locomoció: A peu || Distància: 11.38 km ||
Desnivell Pujada: 340.0 m || Desnivell Baixada: 340.0 m || Senyalització: Sí || Durada: 3 h 5 min

L'ermita i el castell de Farners
Itinerari que s'endinsa pels espessos boscos de Farners, on abunden les sureres, les alzines i els roures. La
Selva és una comarca d'extensos forests, privilegiada fins al punt de comptar amb paisatges molt diversos,
des dels mediterranis arran de mar fins als més muntanyencs i humits, de caire centreeuropeu, com els del
Montseny. Excursió per gaudir de la natura al parc de Sant Salvador i, també, de la història i l'arquitectura
romànica contemplant l'ermita i el castell de Farners.
S'ha d'anar a Santa Coloma de Farners per la carretera C-63 des de l'autopista AP-7 o des de la sortida
225 de la C-25 o Eix Transversal. Un cop allà, cal situar-se al començament del passeig del parc de Sant
Salvador, al costat de la riera de Santa Coloma.
0,00 km (128 m). Pont de Sant Salvador. Es creua la riera de Santa Coloma per sobre i es gira a la dreta
(NE). Cal caminar pel passeig que voreja la riera fins al final, deixant a mà dreta la font Picant (km 0,70, 0
h 10 min). Al final del passeig, s'agafa el camí marcat que surt a continuació, sempre en direcció NO, es
travessa una riera i se segueix pel camí vorejant els camps de fruiters de les Basses. A l'esquerra (O; km
1,33, 0 h 19 min), es deixa el camí per on després es tornarà.
1,84 km (142 m), 0 h 27 min. El camí desemboca a una pista asfaltada que ve de la dreta. Es continua per
la pista (NO), es deixa un trencall a l'esquerra que duu a ca n'Oliveres i, una mica més enllà (km 2,21, 149
m, 0 h 32 min), hi ha una bifurcació: es tomba a l'esquerra (NO) i es puja per la pista asfaltada en direcció
a can Miquel deixant, a banda i banda, desviaments secundaris.
3,10 km (212 m), 0 h 48 min. Can Miquel. Passat l'accés a la casa, la pista gira fortament a l'esquerra;
s'agafa el camí que surt a ponent, en pujada. Immediatament després, el camí tomba a migdia. Una mica
més amunt (km 3,44, 262 m, 0 h 55 min), s'accedeix a una bifurcació, en què es continua per la dreta (SO)
seguint els senyals.
3,72 km (294 m), 1 h 01 min. Bifurcació. Es deixa el camí ample i es trenca a l'esquerra (SE) per un altre
de senyalitzat que remunta pel vessant oriental de la carena del turó del Vent. Més a dalt, conflueix per
l'esquerra un camí també marcat. Se segueix ascendint a migjorn.
4,30 km (388 m), 1 h 16 min. Ermita de la Mare de Déu de Farners, part de la qual conserva la construcció
original romànica del s. XII i des d'on es pot contemplar perfectament el castell. Es gira a la dreta (O) i es
pren el camí d'accés al castell de Farners. 150 m més amunt, s'és al collet situat entre el turó del Vent, al
N, i el castell, al S. Es corona el cim del turó (441 m) per gaudir de la visió de la fortificació (curta grimpada
fàcil), es baixa i s'entra al castell per la porta de ponent (km 4,68, 430 m). La construcció actual, restaurada,
data del s. XI i està constituïda per un recinte en forma de trapezi irregular que envolta una torre sobirana
de 12 m d'alçada. Cal destacar-ne les espitlleres i els merlets.
Es torna a l'ermita (km 4,93, 1 h 30 min) i es prossegueix per un camí, al començament poc definit, que surt
cap al S deixant la pista d'accés a la dreta (senyals als arbres i les pedres). 70 m més avall, es travessa
una desviació de la pista d'accés i es tomba a llevant. El camí, ja clar, torna a creuar la pista (km 5,16, 356

m, 1 h 33 min), es continua durant 100 m, es deixa aquest vial a la dreta i s'avança recte davallant en la
mateixa direcció cap a llevant.
5,76 km (288 m), 1 h 42 min. Bifurcació: es deixa un trencall a l'esquerra i es continua descendint (NE). Més
avall (km 6,31, 172 m, 1 h 53 min), se surt a la pista que puja de les Basses; a la fondalada de la dreta es
veu la gran bassa d'en Camps. Se segueix a l'esquerra (NE), cap avall, durant 120 m, quan la pista gira:
cal deixar-la i agafar el camí de la dreta que, una mica més a baix, desemboca a la pista d'anada, que ara
es desfà en direcció contrària (SE).
7,78 km (128 m), 2 h 13 min. Pont de Sant Salvador. Tot i que s'és al punt inicial de l'excursió, val la pena
de continuar caminant pel magnífic passeig arbrat que, seguint el curs de la riera de Santa Coloma cap al
SE, accedeix a l'entrada del recinte de les termes Orion (km 9,51, 117 m, 2 h 38 min), des d'on es retorna.
11,38 km (128 m), 3 h 05 min. Pont de Sant Salvador. Fi del recorregut.

Informació pràctica
Per realitzar aquesta ruta cal portar roba i calçat adequats, menjar i aigua suficient. Es recomana dur
cartografia de l'entorn. 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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