De Sant Martí Sacalm al santuari del Far
La Selva
Distància: 8 km Durada: 2 h 45 min Desnivell: 305 m Senyalitzada: senyals
vermells
Anem a Amer des de Santa Coloma de Farners per la C-63 en direcció a Olot.
Passat el poble, en un semàfor, tombem a l’esquerra i passem el poliesportiu
fins arribar a l’edifici dels bombers, que enrevoltem per la dreta per prendre, de
pujada, una petita carretera asfaltada de 9 km que ens du al llogaret de Sant
Martí Sacalm, amb una església del s. XII refeta el s. XVII.

Baixant de l’església, arribem a un encreuement i deixem el cotxe prop d’uns
indicadors del nostre camí, al començament d’una pista amb una barrera on
s’hi veu el senyal blanc i vermell d’un GR. El nostre itinerari està senyalitzat per
marques antigues de pintura roja i de seguida deixarà el GR.

Iniciem el recorregut obrint la tanca de ferro, per tancar-la
havent-la passat.
En 5 minuts arribem a un encreuament de pistes. Deixem
la que surt cap a l’esquerra i seguim rectes, cap el N. En
pocs metres, seguint les indicacions, deixem la pista
principal i prenem per la que surt a l’esquerra força cuberta
d’herba i que entra dins un alzinar.

Passem una segona tanca per bestiar i a continuació la
nostra pista gira a esquera i dreta.
Després de 25 minuts de camí deixem la pista per un
corriol que s’enfila per l’esquerra i està senyalitzat amb
pedres.

D’ara en endavant seguim aquest camí i, entre unes gran
pedres, arribem a un punt d’on surten un corriol de baixada

a la dreta cap a Sant Martí i un altre de pujada al Far, els
deixem i seguim recte endavant, primer planejant i després
amb suaus baixades i pujades. Als deu minuts de passat
aquest encreuament de corriols en deixem un altre a la
dreta que fa cap a les planes de baixada.
Topem amb una zona de fageda que deixem immediatament, ja que el camí, de pujada, gira bruscament a
l’esquerra.

El pendent es fa gran i anem fent llaçades fins que sortim a
la carretera del Far prop de l’ermita de Santa Ana.

Prenem cap a l’esquerra i en 10 minuts la carretera ens du
al santuari de la Mare de Déu del Far (1111 m), amb
magnífiques vistes sobre el pantà de Susqueda, els cingles
de Tavertet i la zona de les Planes, amb el poblet de Sant
Martí Sacalm al nostres peus.

El santuari compta amb un un hostal restaurant i una zona
de pícnic.
Es torna al punt de partida pel mateix recorregut.

