Sant Miquel de Solterra des de Sant Hilari de Sacalm
4 de març de 2015
Integrants: Vicenç Catafal, Joan Corbera, Josep M. Farnés, Miquel
Maymó, Manel Molina, Julià Pratginestós, Josep Roca i Salvador
Vilà
Distància: Projectada 11’27 i amb altures 11’49 Km. Temps: 4’18hores.
Desnivells: 446 m. Acumulat: 572 m.
Cotxe: 86 Km. Manel Molina i Josep Roca
Ens trobem a les 7 del matí a Llerona. Anem
per la C-17 i l’Eix tranversal fins a Sant Hilari
de Sacalm on marxem cap a Cal Sastre i
seguim per una pista que ens porta a un
aparcament prop de la masia de Can
Calabrès. Les adverses prediccions i el camí
anuncien pluges i boires que ens
acompanyaran bona part de l’excursió.
Comencem prop de 2/4 de 9 per una camí
senyalat com a GR, que baixa fins al torrent
de la font del Gavatx que travessem per una
atrotinada
passera.
Iniciem
l’ascens
paulatinament fins una pista que passa prop
de Can Plà, passem pel Coll de les
Llavanyes fins a l’encreuament de la pista
que porta a Osor i prenem un corriol que ens

en conduirà al Puig de Sant Miquel de
Solterra o de les Formigues (1.202’3 m).
Hi arribem a les 10’10 h. i la boira ens
amaga la visió. En aquest corriol
plovisqueja i ens cobrim amb els
impermeables. L’ascens darrer, amb les
pedres molles i el calabruix que ens rep

dalt del cim, ens aconsellen
baixar i esmorzar al primer tram
tranquil, cosa que fem a les 10’20
h. En retornar ens despistem per
seguir la prevsita ruta circular i
tornem
pel
mateix
camí.
Recuperem per una pista la ruta
que ens hem plantejat. Passem
per l’abandonada masia del
Borrell. Seguim pista avall amb
pluja intensa. Ens desviem cap a
la font de les Formigues i aviat
retornem al bon camí. Passem per la font del Gavatx i la font del Vern i anem a buscar el
camí d’anada fins a l’aparcament. Hi arribem a ¾ d’1 h. Ens desempalleguem del
impermeables i amb els cotxes retornem per la mateixa pista. A Sant Hilari la boira ens
tapa la visió bona estona. Anem a buscar la C-25 o Eix tranversal i sortim cap a
Calldetenes per anar a dinar a Ca l’Arumí de Santa Eugènia de Berga. A les postres
brindem complaguts amb cava per la Marta, segona neta d’en Miquel Maymó. I a la
sobretaula decidim que la
propera setmana anirem a la
Roca Corbatera. Sortirem a
les 7 de Can Vicenç de
Palou. Pel camí ens sorprèn
el Montseny nevat i que la
neu ha arribat fins ben a prop
de casa.
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