Sant Miquel de Solterra, des d’Osor
26 d’octubre de 2011
Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep Maria Farnés, Jaume
Muntan, Ismael Porcar, Josep Roca i Salvador Vilà
Distància: projectada 15’83 Km. amb altures 16’25 Km. Temps 6’22 h.
Desnivells: total 855 m. Acumulat 1020 m. Cotxe: 78 Km. Ismael Porcar i Josep Roca
Ens trobem ales 7 del matí al Ramassar. Anem cap a Cardedeu per agafar
la variant cap a Llinars, Sant Celoni,
Hostalric, Sant Hilari de Sacalm i Osor.
Aparquem després del pont a l’entrada
del poble, a les 8’40 i comencen la
caminada, per la mateixa carretera
d’accés. Trenquem de seguida a la
font del Bordegàs per una pista de
terra que ens condueix a Can
Cercenedes. Ens ve a trobar un gos i
l’esquivem pujant muntanya amunt.
Avancem per un ample camí que
recordem per les castanyes que frenaven l’ascens d’alguns de la colla. Trobem molts
camins sense senyalar, que ens fan dubtar. Pugem per una fageda pel costat oest de la
Roca de Cercenedes. A partir d’aquest punt és perd el camí i pugem pel dret seguint
corriols plens de fullaraca. L’ascens és dur, doncs el terra és mullat. Seguim després un
sender fressat. Arribem a unes pedres i a les 11’10 h. parem a esmorzar. Des d’aquest
punt observem una colla dalt del pic de les Formigues. Després arrenquem i seguim per
un camí. Sorgeixen uns dubtes i el grup es parteix. En Pep Comas i en Josep Maria
Farnés opten per tirar muntanya amunt i anar carenejant fins al pic de Sant Miquel de
Solterra o de les Formigues (1.202 m). Hi arribem a les 12’05 h. i ens trobem una colla
d’Olot. Ens informen que la colla anterior era de Banyoles, que hi arriben en cotxe des
de la font sa Guarda i pugen a peu fins a dalt del cim. L’Ismael Porcar i en Josep Roca
arriben al cap d’una estona i comenten que han seguit els nostres passos. L’altre colla
arriba quan estàvem trucant-los per telèfon. Comentem l’esplèndid paisatge d’aquest
mirador privilegiat. A 2/4 d’1 comencem la baixada per un camí fresat que ens porta a la
font sa Guarda o sa Guàrdia on hi trobem colla d’Olot. Seguim per un generós camí que
ens fa oblidar les penalitats del camí d’anada. El prenem fins que anem a retrobar el
camí de pujada. Al cap d’una estona ens trobem amb el fort desnivell que hem de baixar

pel dret. Amb dificultats i avançant a poc a poc arribem al camí. Ens agrupem i marxem
a diferents ritmes fins a l’aparcament. Arribem a les 3 del migdia. Amb els cotxes ens
arribem a Osor i anem a dinar a Cal Sidro. Trobem la taula parada i ens atenen que tot
seguit. A la sobretaula decidim que la propera setmana anirem al Turó de l’Home des de
la font de Passavets. Sortirem a les 8 del Ramassar. De tornada, per tal d’evitar els
nombrosos revolts, anem per Anglès, Sant Coloma de Farners i Hostalric, on recuperem
el camí d’anada.
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