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Marques de seguiment        Senyalització vertical 

Ruta de 6,1 km (circular) 

Variant de 0,9 km  
(fins capella de St. Pere petit) 

Ruta 2h 15’
Variant 20’ 

2

4

Roca del rinoceront 

Roca de la gola 
Roca del carall 

Roca de la miranda

3

Roca de la talaia 

Roques de l’aigua

Roques dels alls

1

Roques de la 
Mare de Déu 

Variant del rocar

 
Ruta del Rocar + Variant del Rocar (Sta. Coloma de Farners)  

 

 

La ruta s’inicia al Parc de Sant Salvador just després 

de passar el pont que travessa la riera de Santa 

Coloma. A l’entrada trobem el plafó informatiu dels 

senders locals del municipi. 

 

En el mateix plafó una banderola direccional ens 

indicarà el camí que hem de seguir i ja des d’aquest 

punt podem trobar les marques de pintura que 

senyalitzen tota la ruta (franja de color groc). 

 

La ruta comença resseguint el passeig de la font 

Picant que transcorre paral·lel a la riera. A pocs 

metres del inici trobem una banderola direccional 

que ens indica la pujada al rocar. Arribem a la 

carretera i en aquest punt podem escollir entre pujar 

per la ruta principal o per la variant. 

 

Si escollim pujar per la variant, haurem de caminar 

150 metres més per l’asfalt abans de començar a 

pujar. 
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Si trobeu alguna incidència en el transcurs d’aquesta ruta, envieu-nos un correu especificant-la a: rutes@selva.cat 

Primer per camí ample i desprès per corriol 

arribarem a les Roques de l’aigua i una mica més 

amunt ens situarem al damunt de les Roques dels 

alls. Des d’aquí podrem escollir entre anar cap a la 

Capella de Sant Pere petit (1) i tornar al punt d’inici 

baixant per la pista de Farners o anar a buscar la 

ruta principal del rocar. 

 
 

Si escollim pujar per la ruta principal, seguirem 

l’estret corriol que s’enfila a la muntanya i que en 

poc més de 300 metres ens acosta al conjunt de 

roques de la Mare de Déu, on trobem una fita de 

fusta amb una placa informativa. 

Uns metres més amunt trobem la roca de la 

miranda, des d’on tindrem una excel·lent 

panoràmica de Santa Coloma de Farners i els seus 

voltants. Un mica més amunt trobarem l’enllaç amb 

la variant. 

 

Continuem l’itinerari pujant i seguint sempre les 

franges grogues de pintura, tot i que anirem trobant 

altres marques i cartells. El corriol arriba a una pista 

ampla, utilitzada per fer treballs d’aprofitament del 

bosc, que hem de seguir fins a la propera banderola 

direccional. En aquest punt tenim l’opció de fer la 

ruta més curta i tornar al punt d’inici baixant pel 

rocar de Sant Salvador. 

 
 

Si preferim continuar amb l’itinerari proposat hem de 

seguir pujant i recórrer els 1,3 km que falten fins al 

Turó de les Gatoses (2) a 426 m d’altura, lloc on 

trobem un antic punt de guaita d’incendis.  

Des del turó baixem per un estret corriol fins trobar 

el camí de pujada, que hem de desfer fins la 

banderola anterior i ara si, seguir baixant fins a 

trobar una fita de fusta que ens indica el rocar de 
Sant Salvador (3), just en el inici del corriol que ens 

permetrà recórrer tot aquest conjunt de roques.  

 
 

El camí passa per diferents formacions rocoses de 

granit, que presenten particulars formes que li han 

donat el nom. 

L’itinerari segueix baixant fins arribar al Parc de Sant 

Salvador, a l’alçada de la font de Sant Salvador (4) 
i a pocs metres del punt d’inici d’aquesta ruta. 


