
El Sui i el Turó del Samon des de San Salvador de 
Terrades                                                 22 de gener 2014  

 

Integrants: Vicenç Catafal, Pep Comas, Joan Corbera, Josep M. 
Farnés, Miquel Maymó, Ismael Porcar (i la Neret), Julià 
Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà 

  

Distància: Projectada 14’82 Km i amb altures 15’09 Km. Temps 6’18  Desnivells: 581 m. 
Acumulat: 950 m. Cotxe: 25 Km.  Ismael Porcar i Josep Roca 
 

Ens trobem als Gorcs a les 7 i degut a la 
anunciada climatologia adversa decidim anar 
al Sui des de San Salvador de Terrades - Can 
Quintana. Hi arribem prop de ¾ de 8. Encara 
és fosc i anirà clarejant pel camí. Seguim la 
pista que ens condueix a Can Cuc, que 
voregem. Continuem per la pista i en arribar a 
la Terra negra fem un intent desencertat, que 
aviat rectifiquem. Arribem al Coll de Palestrins 
on ens agrupem. Avancem pel corriol 
empedrat que ens porta al Coll del Pou d’en Besa i pel Coll del Roure Gros i arribem al 
Sui (1.318 m) a les 10 tocades. El fred es fa notar i ens arrecerem per esmorzar. En 
emprendre de nou el camí sorgeix l’opció de baixar fins a Vallfornès. En Josep Roca i en 
Joan Corbera cerquen la drecera. Mentre els altres, que esperem enfredorits, decidim 
baixar un tram. Al cap d’1/4 d’hora ens retrobem després de la recerca i optem retornar 
pel camí d’anada. Visitem el pou de glaç d’en Cuc i en arribar al Coll  del Pou d’en Besa 
decidim anar al Turó del Samon. Passem pel Turó de Pinovell (1.215 m), pel Coll de 
Pinovell i arribem al Turó del Samon (1.267 m) a les 11’40 h. Després seguim pel Prat 
Fondo fins a la cruïlla, que hi ha una cova que no veiem. Hem baixat per un corriol amb 



trams dificultosos per la neu i el fang. 
Seguim la pista cap a la dreta i agafem el 
camí que ens porta al Coll de Palestrins. 
És un corriol utilitzat per caçadors, molt 
malmès per senglars. En arribar al coll 
junts tornem pel camí d’anada, però 
agafem la drecera que ens porta directes 
a Can Cuc, on tenim una conversa un 
parell d’excursionistes. Retornem a Sant 
Salvador on hi arribem a les 2 del migdia. 
Anem a dinar al restaurant Can Garriga de 
Cànoves i en Vicenç Catafal, que avui 
celebra el seu sant, ens convida a cafè i 
copa. Brindem a la seva salut. A la 
sobretaula decidim que la propera 
setmana anirem a fer la volta pel cingles 
de Queralt. Sortirem a les 7 dels Gorcs, 
sempre que el temps ho permeti. 
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