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FITXA TÈCNICA:
Dificultat: Mitja

Distància: 11 km aprox.

Temps: 3 hores

Senyalitzat: Sí

Fonts: font de la Malla

Accés a altres itineraris: 20, 22, 26

Accessible per a discapacitats: No

Bicicletes de muntanya i equitació: 
No

Inici i final: Antiga estació de tren de 
Sant Feliu (actualment Oficina de 
Turisme).

Singularitats i punts d’interès:
- Salt del Glaç
- Casa del Grèvol
- Església parroquial de Sant Pere 
Sacosta

- Coll de la Malla
- Cinglera i Santuari del Far

Descripció:
Llarg itinerari que, tot i el gran 
desnivell, es fa de manera suau i 
sense gaire esforç. En el primer 
tram pujarem per zona embosca-
da fins a la casa del Grèvol per, a 
partir d’aquest punt, tenir més 
bona vista donat que s’alternen 
prats i clapades de bosc. A mig 
camí un ramal ens portarà fins a 
l’antiga església parroquial de 
Sant Pere Sacosta, mig derruïda, 
més amunt gaudirem 
d’esplèndides vistes quan voreja-
rem el cingle fins que arribarem al 
pla de Malla. A partir d’aquí 
continuarem ja més de planer per 
la carretera asfaltada fins al 
santuari del Far.
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Sortim de l’antiga estació de tren de Sant Feliu de Pallerols, avui 
convertida en oficina d’informació turística i seguim, pel tram comú 
amb l’itinerari núm. 22, fins passat el torrent de Font Perera.
0 h 35 min. Després de travessar el petit torrent de Font Perera 
enllaçarem amb la carretera del Grèvol (l’itinerari núm. 22 segueix avall 
per l’esquerra). La font Perera, avui perduda, es trobava just sota 
aquest punt.
Seguirem amunt per la dreta fent àmplies marrades després de les 
quals deixarem els materials volcànics i passarem a trepitjar-ne de 
calcaris. No tardarem a trobar un filat per al bestiar que travessarem 
per una porta grossa i de seguida creuarem per un petit torrent. Hem 
de continuar sempre per la carretera que va pujant i que ens porta cap 
al sud. En aquest sector trobarem diverses pistes de desemboscar que 
no hem de seguir perquè no porten a cap lloc concret. 
Més amunt creuarem dos torrents just en el lloc on s’ajunten. A la 
nostra esquerra hi queda el salt del Glaç, al qual no ens hem d’acostar 
ja que té un precipici alt, camuflat per la vegetació i perillós.
Just passats aquests torrents haurem d’obrir i tancar un fil de pastor i 
continuarem amunt voltats d’una bona roureda, on també abunden els 
boixos i alguna aulina; en aquest tram del camí són visibles restes 
d’empedrat.
1 h 03 min. Passat un altre petit torrent tenim al davant la casa del 
Grèvol, emmarcada per un magnífic roure a la dreta i un bon exemplar 
de freixe a l’esquerra. Seguirem per la dreta de manera que ens 
quedarà per aquesta mateixa mà el bosc i per l’esquerra l’antic quintà, 
amb un roure gros arran de camí. Des d’aquí ja veiem part de la 
cinglera del Far, cap on ens dirigim, i el turó del puig del Moro. Uns 
quants metres després, la carretera gira cap a l’esquerra pujant en 
direcció sud i el quintà queda per sota a l’esquerra i el bosc per dalt a 
la dreta. A un centenar de metres trobarem una pista poc visible que 
surt a la dreta en direcció a ponent i que no hem de seguir. Aquí tenim 
una panoràmica on es comença a intuir el que ens espera un cop 
siguem a la lleixa de Clarà. 
Continuarem recte un centenar de metres més i, a poc a poc, el traçat 
de l’antiga carretera es va desdibuixant, primer perquè entrem en una 
zona més planera i segon perquè l’herba en fa perdre la pista 
confonent-la amb l’entorn. Aquí hem d’anar molt en compte donat que 
hem de fer una gran corba a la dreta i just al començament d’aquesta 
surt de planer, a la nostra esquerra, un corriol força fressat que no hem 
de seguir. Ens encararem en direcció nord-oest i continuarem pujant 
fent alguna petita corba voltats d’antigues feixes avui ocupades per 
una clara i bonica roureda. Un tros més enllà, haurem de fer una altra 
gran corba, en aquest cas cap a l’esquerra, per quedar encarats en la 
direcció sud que portàvem anteriorment. 
Després d’aquest gran ziga-zaga, travessarem l’antic camí que porta 
de les Planes d’Hostoles a la Salut. Es tracta d’un camí poc transitat i, 
malauradament, com tant n’hi ha, de difícil localització. Continuarem en 
la mateixa direcció per un tram més planer i més visible, molt enfangat 
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en temps de pluja pel pas del bestiar de pastura; no tardarem a 
travessar un petit torrent poc marcat on abunden els avellaners i 
continuarem pujant fins a trobar una cruïlla. En aquest punt deixarem 
la carretera planera que continua cap a l’esquerra i nosaltres seguirem 
per la dreta en forta pujada mitigada per contínues marrades fins a la 
casa de Masnou.
Just quan arribem a sota els corrals de la casa de Masnou, de pla per 
l’esquerra enmig de la corba, surt un camí que en uns deu minuts en 
direcció sud-est porta a Sant Pere Sacosta. Per agafar-lo hem d’obrir i 
tancar un filat per al bestiar, seguirem voltats de prats i al cap de poc 
travessarem el torrent que baixa del clot de Comes Mortes (vegeu 
l’itinerari núm. 20), que d’aquí en avall forma l’espectacular engorjat del 
Barranc. No tardarem a travessar una altra tanca per al bestiar, de 
seguida entrarem en una zona més boscosa i el traçat comença a 
baixar fent una ziga-zaga esquerra-dreta. Més avall, a l’esquerra, surt 
una carretera que porta al camp que veiem a sota. Nosaltres continua-
rem recte pel mig d’un petit prat herbat en direcció al campanar de 
l’església que tenim al davant.
1 h 30 min. Hem arribat a les restes de Sant Pere Sacosta, antiga 
parròquia, la més petita de la vall d’Hostoles. Aquesta església 
romànica del segle XII fou enderrocada pels terratrèmols de 1427-28 i 
reedificada posteriorment. La pesta dels anys 1348-49 féu abandonar 
molts masos i, en el segle XIV fou annexionada a la parròquia de les 
Planes, però un clergue hebdomadari hi continuà oferint serveis 
religiosos.
Des d’aquest lloc, pel nord-oest veiem la casa de Masnou i una bona 
vista dels Pirineus. Desfarem el camí fins a la cruïlla on hem deixat 
l’itinerari principal. 
Un cop al lloc on havíem deixat l’itinerari principal continuarem pujant 
en direcció a la casa de Masnou, que ja veiem al nostre davant, per un 
tram molt enfangat en època de pluges i de difícil progressió. 
Passarem entre la casa, que ens quedarà a mà dreta, i els corrals, que 
ens quedaran a mà esquerra. Continuarem pujant fent marrades en 
direcció oest per la carretera que arriba a la casa. De seguida, per la 
dreta empalma l’itinerari núm. 20 i seguirem de pujada un tram comú 
amb aquest itinerari. 
Sortim a la carretera C-153 que seguirem de pujada per l’esquerra. 
Just en el primer revolt, la carretera continua amunt cap a la dreta i pel 
mig de la corba, a l’esquerra, surt un trencant que és el que seguirem. 

Fem un petit tros planer i de seguida trobem una cruïlla, on s’acaba el 
tram comú amb l’itinerari 20, ja que aquest continua per la carretera 
que puja diagonalment en direcció sud fins a coll de Condreu. Nosaltres 
seguirem de planer en direcció sud-est. Ben aviat travessarem una 
clapada d’arbres i sortirem a un altre prat que travessarem de planer. A 
l’altra punta ens emboscarem i seguirem de planer pel mig de boixos, 
roures i faigs, per un camí més marcat. No tardarem a travessar el 
torrent del Barranc, de seguida trobarem una bifurcació, però no 
agafarem el camí que puja per la dreta i sí seguirem de pla per 
l’esquerra. Més enllà arribarem a una amplia clariana farcida de corriols 
marcats pel continu pas de les ovelles. Tenim als nostres peus, a primer 
terme, el campanar de Sant Pere Sacosta, a baix part del poble de les 
Planes d’Hostoles, i més enllà, entre el muntanyam, el nucli de la 
parròquia de les Encies i, a l’esquerra, la vall de Cogolls.
Nosaltres continuarem de planer en la mateixa direcció que portàvem i 
entrarem en una clapada de bosc més atapeït on predominen els 
roures, les aulines i els boixos.
En sortir d’aquest tram boscós, ens trobarem al net de la lleixa de Clarà, 
també dita del Ginebrar per la gran densitat de ginebres que la 
poblaven. Estem entrant a la zona més espectacular de tot l’itinerari per 
la panoràmica que ens ofereix.Tenim el precipici just a sota per la 
mateixa mà, compte! A partir d’aquí començarem a pujar lleugerament 
per un llarg tram arran de cingle on s’alternen prats i trams boscosos; un 
d’aquests és especialment bonic, format per una bona roureda amb boix.
Més amunt, la lleixa s’estreny fins a desaparèixer. Hem de travessar 
aquest punt sense perdre alçada. Més endavant, a l’esquerra, surt el 
grau que baixa pel cingle, just a sota s’hi troba el molladiu de la font de 
Malla. Nosaltres continuarem arran de precipici; la lleixa es torna a 
eixamplar i al cap d’una estona s’arriba a les envistes del pla de Malla. 
Tot aquest tram és una altra bona miranda per tornar a contemplar el 
paisatge. 
Un cop al pla de Malla, girarem cap a la dreta canviant de direcció, de 
manera que quedaran els conreus d’aquest pla a la nostra esquerra i, 

per la nostra dreta tindrem un petit torrent encaixat a les margues. Per 
sobre tenim el contrafort del Puig del Moro. Abans d’arribar a la 
carretera asfaltada passarem pel costat d’una petita construcció, part 
superior d’un pou.
2 h 17 min. Som al coll de Malla, on trobem la carretera que per la 
dreta ve de coll de Condreu i que per l’esquerra porta al Far. Al mig del 
pla, davant nostre, podem veure una petita bassa poblada de balca. 
Seguirem per l’esquerra la carretera asfaltada en direcció al santuari 
del Far. Als pocs metres, en direcció nord-oest es veu el cingle d’Aiats. 
Farem un llarg tros pel pla del Far tot envoltats de boixos, aulines, 
roures i faigs.
Al cap de poc d’haver passat entre dos pilars amb l’indicatiu de 
santuari del Far, arribem a l’ermita de Santa Anna. Per l’esquerra 
arrenca el Grau Gros i, uns quants metres més amunt, el Grau Petit; 
ambdós s’ajunten a baix i porten tant a les Planes d’Hostoles com a 
Sant Martí Sacalm; val a dir, però, que el Gros és el més transitat. 
Seguim per la carretera voltats d’avellaners, moixeres, aurons, brucs, 
ginebres, faigs i freixes. Just abans d’arribar al santuari podem agafar 
una drecera arran de cingle per estalviar-nos un tros de carretera.
3h. Arribem al santuari del Far. Aquest indret era conegut com “Ruppe 
de Latione”, segons consta en un document de l’any 979, on també es 
fa menció del primitiu santuari. Al 1375 està citat com a lloc de 
peregrinacions. Fou destruït pels terratrèmols de 1427-28 i reedificat 
posteriorment. Està dedicat a la Mare de Déu del Far.
Des d’aquí es gaudeix d’una privilegiada panoràmica sobre bona part 
de Catalunya. Començant pel nord i per les muntanyes més altes, 
veiem: el Canigó, el Comanegra, el Bassegoda, la Mare de Déu del 
Mont, part de l’Empordà, l’Estartit, la serra de Rocacorba, les 
Gavarres, el puig d’Afrou, Santa Bàrbara, Sant Benet, les Formigues o 
Sant Miquel de Solterra, el Coll, les Agudes i el Matagalls al massís del 
Montseny, Montserrat, els embassaments de Susqueda i de Sau, 
Mondois, l’Agullola i els cingles de Tavertet, de l’Avenc i Casadevall. 
Podem tornar a Sant Feliu pel mateix lloc o bé seguir la carretera fins 
al coll de Condreu on empalmarem amb l’itinerari núm. 20.

. Vista des de prop del Coll de Malla

Sant Pere Sacosta

Vistes des del Far




