Sentfores, la Creu de la Miranda i Sant Sebastià
10 de desembre de 2014
Integrants: Vicenç Catafal, Pep Comas, Joan Corbera, Josep M.
Farnés, Miquel Maymó, Manel Molina, Josep Oranias, Julià
Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà
Distància: Projectada 17’94 i amb altures 18’15 Km. Temps: 6’00 hores. Desnivells:
327 m. Acumulat: 775 m. Cotxe:. 60 Km. Miquel Maymó, Manel Molina i Josep Roca

Ens trobem a les 7 a Llerona. Arrenquem per la C-17 cap a Vic. A partir d’aquest punt
ens fem un embolic i hem de preguntar per arribar a Sentfores –dit popularment la
Guixa-. Aparquem al mig del poble i a les 8’20 pel carrer Major i trenquem al carrer de la
Marinada fins al camí que ens condueix al Pujolar. Seguim cap a can Fontarnau, on ens
desviem per visitar l’ermita de Santa Margarita. Passem pel costat de la Telleda i anem
al Serrat del Vilar (823,7 m) i accedim a la Creu de la Miranda, on gaudim d’una
esplèndida panoràmica de la Plana de Vic. Retornem al camí de la Telleda i passem per
cal Sord. Tocades les 11 parem a esmorzar damunt d’un erosionat terreny blanc. En
arrencar evitem entrar a Santa Eulàlia de Riuprimer i passem per la Roureda. Tot seguit
travessem la carretera i prenem el camí de Sant Sebastià (770’4 m) que trepitgem a 3/4
d’1. Aprofitem per intruir-nos sobre el Pacte dels Vigatans signat el 17 de maig de 1705.

Baixem per un sender que
baixa la muntanya directe
pel corriol amb ziga-zagues.
En arribar a la plana
avancem cap a l’inici, amb
trams fangosos que se’ns
fan llargs. A les 2’20
arribem als cotxes i decidim
anar a dinar a ca l’Arumí de
Santa Eugènia de Berga. A
la sobretaula decidim que la
propera setmana anirem al
Taga
des
d’Ogassa.
Sortirem a les 7 de Llerona.
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