
 El Sui 
9 de desembre de 2010   
 

Integrants: Josep Carbonell, Ricard Caussa, Pep Comas, Joan Corbera 
Josep Maria Farnés, Josep Roca i Jaume Ventura  
 

Distància: projectada 15’69 Km, amb altures 15’79 Km. Temps 6’07 h  
Desnivells: total 923 m. Amb altures 955 m.     
 

Aquesta vegada en Pep Comas 
i jo mateix hem anat amb el 
cotxe propi fins a l’aparcament 
del pantà de Vallfornés. El 
cotxe d’en Josep Roca portava  
l’expedició de Granollers amb la 
resta de components. Hem 
començat a caminar a les 8 i ¼ 
cap a la masia de Can Cuc,  
transformada en hotel. Actual-
ment està pendent d’obertura i 
l’anuncien com la porta secreta 
del Montseny. Hem aprofitat 
que han arreglat el seu  camí 
per tal de facilitar l’accés de 
vehicles. Hem pujat a bon ritme 
i hem arribat a can Cuc a les 
9’10 h. O sigui que hem fet uns 
300 m de desnivell, en menys d’ una hora. La casa està molt restaurada i també 
reformada amb diverses ampliacions en un ambient privilegiat. A partir de la finca hem 
seguit per una ampla pista rural que encara tenia piles de llenya al voral del camí per 
carregar. Quan portàvem una bona estona ens hem adonat que la ruta que seguíem no 
ens portava al coll de Palestrina i que pujàvem en paral·lel. Hem seguit i al final hem fet 
diverses marrades per retornar a l’abandonat camí. A la cruïlla del camins ens hem 
plantejat esmorzar, però hem preferit pujar una mica on teníem més bona vista i pedres 
per poder seure. Hem parat una mica abans de les 11 h. Hem observat com el núvols 
començaven a pujar i contemplat Montserrat i l la Mola surant damunt la boira. Després 
el més veterà de la colla ha optat per anar fins al coll de Palestrina on ens ha esperat i la 
resta hem pujat pedres amunt cap al coll del Pou d’en Bessa (1187 m) on el fred s’ha 
començat a fer sentir. Hem seguit pel coll del Roure Gros (1216 m) i fins al Sui (1318 m) 



on i hem arribat una mica abans 
de les 12 del migdia. Al cim a 
mida que anem arribant ens  
abriguem de nou i contemplem el 
boirós paisatge. Després iniciem 
el descens pel mateix camí de 
pujada amb la única excepció 
que aquesta vegada passem pel 
coll de Palestrina on ens hem 
agrupat de nou. Eren ¾ d’1 
tocats i hem aprofitat per trucar a 
can Candelich per reservar taula. 
Vèiem com s’anava ennuvolant i 
que podia ploure en qualsevol 
moment, motiu pel que hem 

renunciat a tornar per la casa del Bosc, tal 
com havíem previst. Mentre baixem el dia 
s’ha anat enfosquin i sembla capvespre. 
Hem arribat a l’aparcament prop de 2/4 de 
3 i amb els cotxes hem anat al restaurant. 
Allà hi hem trobat entaulats amics de la 
colla. A la sobretaula hem optat pel proper 
dimecres anar del Figaró al Sot del Bac i la 
Trona. Sortirem a les 8 dels Gorchs. 
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