El Sui des de Sant Salvador de Terrades
21 de gener de 2015
Integrants: Vicenç Catafal, Joan Corbera, Josep Maria Farnés,
Miquel Maymó, Manel Molina, Josep Oranias, Julià Pratginestós,
Josep Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà
Distància: Projectada 12,36 i amb altures 12,58 Km. Temps: 4,30 hores. Desnivells:
590 m. Acumulat: 677 m. Cotxe: 22 Km. Miquel Maymó i Josep Roca
Ens trobem a Llerona a les 8 del matí i
decidim, degut a la climatologia, anar
al Sui des de Sant Salvador de
Terrades. Arrenquem cap a Cànoves i
pugem per una pista fins a
l’aparcament de Can Quintana.
Comencem a caminar a 2/4 de 9
tocats per la pista que ens condueix a
Can Cuc. Optem per pujar per la Baga
d’en Cuc. Una col·lecció de zigazagues ens ajudaran en l’ascens.
Comencem a trobar neu. Deixem la pista i prenem un corriol per entre gran blocs de
pedra. Avancem am precaucions per la neu dipositada pel Serrat Llarg. Passem pel turó
d’en Cuc. Les petjades ens mostren el camí a seguir doncs aquest està cobert
abundosament per la neu. Arribem al Sui (1.318 m) a les 11 i esmorzem al seu cim
asseguts damunt d’uns blocs de pedra. Fem la foto de grup. Ens plantegem baixar pel
Pla de la Calma. Un corredor de muntanya de Mataró retorna i ens avisa que estan fent
una batuda del senglar i que prefereix retornar pel mateix camí. Renunciem en sentir els
trets i tornem pel mateix camí. En el Serrat Llarg hi trobem caçadors però ens respecten.
Després de baixar pel temut corriol, per possibles relliscades, optem per baixar pel coll
de Palestrins. En arribar a can Cuc alguns hi van a demanar informació. En arribar a
l’aparcament a la 1’10 h. en Joan Corbera, Miquel Maymó, Manel Molina, Josep Roca i

Josep Rodri s’atreveixen a baixar a peu fins a
la carretera d’accés al pantà de Vallfornès i
encara faran carreres de velocitat entre ells.
En retrobar-se amb els que han baixat amb
cotxe acordem anar a dinar al Mas Mogent de
Cardedeu. A la sobretaula decidim que la
propera setmana anirem a Céllecs. Sortirem
de Can Vicenç de Palou a les 8 del matí.
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