
El Sui des de Vallforners Cànoves 
17 de febrer 2021 

Integrants: Isabel Alcalde, Pep Casas, Joan Corbera, Mercè Font, JMa Martínez, 

Miquel Maymó, Esteve Mogas, Josep Roca. 

Distància:15,13km Temps: 6,03h Temps en moviment:4,16h Desnivell:906m+ Temp:9 graus 

Cotxes: 30km J Ma Martínez, Miquel Maymó, Esteve Mogas. 

Ens trobem a les set del matí, marxem direcció a Cànoves, creuem el poble i seguim cap 

l’embassament de Vallforners, aparquem al pàrquing degudament senyalitzat. 

Són dos quarts de vuit del matí iuna temperatura de 8 graus.   

Iniciem la pujada, a l’arribar a l’embassament 

girem a la dreta per la pista de ciment direcció 

al’ hotel de muntanya, can Cuc. Des d’on 

podem veure can Quintana i l’ermita de Sant 

Salvador de Terrades. 

El dia es presenta solejat amb una mica de 

vent i fresqueta, pugem a bon ritme. Passem 

tocant l’hotel, l’obren el dia 12 de març, el 

tenen molt ben endreçat.  

Portem una horeta caminant i més de tres-

cents metres de desnivell. Seguim pujant fins 

al coll de Palestrins. Fem una paradeta i seguim fins entrar al primer corriol arribem al coll del Pi 

Novell on esmorzem al costat del pou de glaç. Estem a 1.215m, i hem pujat 800m de desnivell. 

Gaudim de les vistes de tot el Montseny i el Vallès.  

Reprenem la pujada, per arribar al cim del Sui, 1.319m, són tres quarts de dotze, força vent i fred. 

Veiem el Pirineu molt nevat. Ens fem la foto de grup,i tristament seguim reivindicant la llibertat dels 

PRESOS POLÍTICS I EXILIATS demanem AMNISTIA.  

 

Iniciem el descens, a l’iniciar el segon corriol anem a veure el pou de glaç d’en Cuc, també 

anomenat poua. Estem baixant per les tretze marrades per anar a buscar la pista de la casa del 

Bosc i el Castanyer Gros d’en Cuc. Anem baixant fins arribar a la font, on bevem i ens refresquem. 

                                           Cim desl Sui 1.319m 



Seguim tot fent drecera fins a sortir al final de l’embassament, girem a l’esquerra i seguim el camí 

que baixa de la masia de Vallforners tot tancant la circular d’avui. Una mica llarga, i exigent. 

Arribem a l’aparcament a dos quarts de dues. 

La sortida ha estat dura ja que no fem muntanya des del confinament, primer municipal i després 

comarcal. 

Avui ens han sortit més de 15 km i més de 900m de desnivell. Una bona sortida.  

Anem a dinar a Corró d’Amunt al restaurant Quatre Llunes, ens han posat un menjador per 

nosaltres sols, quatre a cada taula. Ben atesos. Avui hem begut cava per celebrar els vuitanta anys 

de l’amic Josep Roca. 

La Propera setmana anirem a la Conreria, en trobarem a les 7,15h a l’aparcament del Bon Preu de 

Vilanova. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografies: Joan Corbera 

Text: Miquel Maymó 


