Els Munts
M
ddes de Sant Quirze
Q
dde Bessora
5 d’abril de 2017
Integran
nts: Josep
p Carbonell, Vicenç Catafal, Jooan Corbera, Josep M.
Farnés, Miquel Ma
aymó, Man
nel Molina, Ismael Poorcar (i la Neret), Jossep
Roca i Josep
J
Rodrii
Te
Distànc
cia projecta
ada: 13,65k
km amb a ltures: 13,7
76km
emps: 4,57
7h
Cotxe: 70
Desnive
ells: 417m
Acumu
ulat: 460m
7 Josep C
Carbonell i Is
smael Porca
ar

Ens tro
obem a Lllerona a les 7 del matí i
arrenqu
uem tot seguit cap a Sant Qui rze de
Besora,, agafant la
a C-17 i fe
em una parrada al
Túnel p
per prendre
e els cafès. Després sseguim
per la ccarretera fins a la granjja de Solall ong on
aparque
em els cottxes. Arrenquem a le
es 8:10
mí que
travessa
ant la granjja i seguim per un cam
avança paral·lel a la riera de Sant M
Miquel.
Deixem la pista i reculem
r
perr seguir el ccurs de
la riera. Ens arribem a la Casanova del F
Freixe i
pugem per unes esscales fins a l’ermita d
de Sant
Miquel de Gallifa del segle XI. Contin
nuem i
passem
m pel Montorroell, perrò no visite
em les
runes del seu casttell. Seguim
m per Monto
orro i la
Casano
ova del Munts. Ens arribem fins al pla
dels Mu
unts on trob
bem el PR C-46,
C
provin
nent de
Santa C
Cecília de Voltregà.
V
Co
onegut per la ruta
del Sorrreigs doncss segueix el curs de la riera

de Sorrreig. Arribe
em a les 11 tocades al Santuarri de la Ma
are de Déuu dels Mun
nts, i parem
m a
esmorza
ar. Des de
e dalt de la serralada dels Munts
s (1059 m) punt més aalt del municipi, es divvisa
una exttraordinària
a panoràmic
ca: a pone
ent, l’altiplà del Lluçan
nès, a llevaant, la vall de Torelló
ó; a
migdia, el Montseny i tota la
a formació p
prelitoral, i a tramunta
ana, el propper i majes
stuós Pirine
eu i
l’emblem
màtic masssís del Pedrraforca. De
esprés visite
em l’església, edificadaa a finals del
d segle XV
VII,
encara que la imattge romànic
ca de Santa
a Maria és del
d segle XIII. Per retoornar prenem el GR-3, un
corriol q
que comença amb una forta pen
ndent i segueix per la Roca Llisaa que baixe
em amb mo
olta
el serrat de
precaucció. La ruta
a segueix un camí pe
d Solallong
g i segueixx el curs de
d la riera de
Serrallo
ong que ten
nim tota l’es
stona a la n
nostra dreta
a. Arribem als
a cotxes a la una i decidim
d
ana
ar a
dinar a Ca l’Arumí de Santa Eugènia d
de Berga. Durant
D
l’àpa
at decidim qque la salte
em la prope
era
setmana
a amb mottiu de la setmana santta i la dispe
ersió de la colla. Sortiirem el 19 d’abril des de

Llerrona a les 7h. sen
nse
encaraa concreta
ar la prope
era
sortidaa.
Text: JJosep M. Fa
arnés
Fotogrrafies: Joan
n Corbera

