Tossal d’Orriols des de Castellar de n’Hug
6 de juny de 2012
Integrants: Vicenç Catafal, Pep Comas, Joan Corbera, Josep Maria
Farnés, Jaume Muntan, Ismael Porcar, Julià Pratginestós, Josep
Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà
Distància: més de projectada 9’13 Km. i amb altures 10 km. Temps 4’33
Desnivells: total 541 m. Acumulat 759 m. Cotxe: 110 km Ismael Porcar i Josep Roca

Ens trobem a les 7 als Gorcs i gaudim d’una agradable sorpresa amb la recuperació d’en
Jaume Muntan. Després marxem cap a la Garriga, on prenem la C-17. Al passar per
Tona fem una parada per recollir en Joan Corbera. Seguim per Vic, Ripoll, Campdevànol,
Gombrèn i Castellar de n’Hug. Després d’una ruta turística amb els cotxes per dins del
poble arribem a l’aparcament de l’entrada de Castellar de n’Hug. Comencem a caminar a
les 9 tocades i pugem les escales que ens porten a la plaça Major i a la plaça de la
Generalitat. Després marxem per l’est cap el Prat del Castell. Pugem per corriols pel
costat esquerra del barri de la Ribera i després pugem pel barri de l’Erola. Traspassem
una tanca i arribem a una hípica. Passem pel costat d’un dipòsit d’aigua en obres i
agafem una pista cimentada inundada per un rec continu d’aigua que brolla d’un
subministrador tancat. Seguim fins a la cruïlla de camins i pugem per un corriol cap a la
cova de la Tuta, amb una portalada que indica que servia que guardar bestiar. Hi entrem
fins que és assequible a la llum del dia. Després tornem a arrencar. Al cap d’una estona
ens adonem que havíem de d’haver trencat abans. Dubtem però seguim en diversos
grups que avancem a la recerca d’un bon camí. Ens retrobem prop de les 11 h., i quan

arribem al torrent de la font del Boix, parem a
esmorzar. En arrencar de nou pugem directes cap al
nostre objectiu. La pujada és dura. Arribem al Tossal
d’Orriols (1.913 m) a les 11’41 h. Fem la foto de rigor,
amb la intenció de mostrar un difuminat Pedraforca al
fons. Després cerquem baixar fins a la pista. Ho
intentem virant cap al nord i després continuem per
l’oest, on accedim a la pista, que esdevindrà un
agradable passeig. Passem per can Pau Solana.
Parem quan arribem a la casa de colònies Orriols.
Accedim a visitar el sorprenent vestíbul de l’edifici. A
partir d’aquest punt perdo la connexió del GPS i no la
recupero fins a les fonts del Llobregat. Hi trobem
nombrosos grups escolars visitant aquells exuberants
brolladors. Pugem a l’aparcament. Hi arribem a les
13’36 i recuperem la bona tradició del tast de cervesa
fresca. Tornem a centre de Castellar. Després d’una
primera recerca infructuosa, visitem l’església de Santa
Maria i optem per anar a dinar al Santuari de
Montgrony. Ens atenem i gaudim de l’àpat. En plena
conversa irromp la exaltada veïna de la taula que ens
insulta desagradablement. Sorpresos, responem al
seus exabruptes amb un respectuós silenci. Després a
la sobretaula decidim que la propera setmana anirem
des de Coll de Pal a la Tossa d’Alp i opció del
Puigllançada. Sortirem a les 7 dels Gorcs.
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