Coll de Poses, Sant Julià d’Uixols, castell de Sant
Miquel, Sant Quirze Safaja.
7 d’abril de 2021
Assistents: Pep Casas, Joan Corbera, Mercè Font, Josep M. Martínez,
Miquel Maymó, Ferran Mur, Josep Roca.
Distància: 16 km Temps total: 5,15h Altura mínima: 597 m Altura màxima: 908 m Desnivell
acumulat: 370 m+ Cotxes: Pep Casas, Josep M. Martínez, Miquel Maymó, Ferran Mur i Josep
Roca 25 Km des de Granollers.
A causa de les restriccions de movilitat per la pandèmia
de Covid, i perquè la distància és curta, gairebé tothom
ha preferit anar amb el seu cotxe fins al punt de sortida.
Ens trobem a l’antiga gasolinera de Coll de Poses, a la
C59 (Sant Quirze Safaja) a les 7,45 del matí. Deixem els
cotxes i comencem
a
caminar.
L’ambient és una
mica fred, 7ºC, i
cau alguna petita
gota
de
pluja.
Seguim una pista,
en direcció oest, ben senyalitzada amb les marques de la
marxa Matagalls-Montserrat. La pujada és suau, perun bosc
mixt d’alzines, roures i pins.
Passem pel Collet de
les Termes i, més
endavant, en una altra cruïlla de camins, un rètol ens indica
que podríem ser en poca estona a Sant Sadurní, però
deixem els senyals i girem en direcció nord, per uns pista en
força bon estat que arriba a Castellterçol.
Aviat arribem a Sant Julià d’Uixols, una capella romànica del
segle X, amb modificacions posteriors i actualment
abandonada. Ens aturem una estona a visitar-la i ens hi fem
la foto de grup reivindicant l’AMNISTIA PER AL EXILIATS I
PRESOS POLÍTICS.

Retornem a la pista principal i passem pel Munt, una
preciosa masia que es va fer mediàtica anys enrere
quan la volien comprar en Piqué i la Shakira.
Després arribem al castell de Sant Miquel, a tocar de
Castellterçol. Aquest edifici, del segle X i avui en
runes, va ser fundat pel canonge Terçol. No cal dir,
que aquest “castell de Terçol” va donar nom al poble
on es troba ubicat. Al costat, podem contemplar també
la capella romànica de Sant Miquel, del segle XII.

Com que són gairebé les 11, ens aturem en uns
bancs prop del castell per esmorzar.
Sense entrar al poble, prenem una altra pista, ara
baixant en direcció est, i la seguim fins que
arribem altra vegada a la C59, prop de la
imponent masia la Noguera (d’on algú havia dit
que Cervantes hi va situar un fragment del
Quixot). Només de travessar la carretera veiem
un antic pou de glaç força ben conservat.
Creuem la riera i baixem (ara cap al sudest) fins
a les cases de Sant Quirze Safaja, i d’aquí pugem, quasi paral.lels a la carretera, fins al Coll de
Poses on hem deixat els cotxes.
Comentem que ha estat una ruta bonica i el temps
s’ha aguantat prou bé. Fins i tot ara comença a lluir
el sol.
Anem a dinar al Centre Cívic La Fonteta de Sant
Feliu de Codines, que ja coneixem d’alguna altra
vegada. El menjar és bo i molt ben atesos.
La propera setmana anirem al Tagamanent i al Pla
de la Calma des de l’Abancó. Ens trobarem a les
set del matí a la Zona Esportiva de Corró.

Fotografies: Joan Corbera
Text: Pep Casas
Mapa: Miquel Maymó

