
La Creu de la Miranda i Sant Sebastià des de Sentfores 
19 de maig 2021 

Assistents: Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Josep Carbonell, Pep Casas, Vicens Catafal, Pep  

Comas, Joan Corbera, Mercè Font, Josep Ma Martínez, Miquel Maymó, Esteve Mogas, Ferran Mur, 

Ismael Porcar, Josep Pous, Josep Roca. 

Distància:18,3 km Temps:5,36h Temps en moviment:4,45h Desnivell:585m+ Temp: 14 graus. 

Cotxe: 45km Jaume Bertran, Josep Ma Martínez i Esteve Mogas. 

Avui és un dia especial, Els amics del grup B han anat 

al naixement de les fonts del riu Congost. Desprès de 

més d’un any,per fi dinarem tots junts a Cal Arumí.  

Ens trobem a les 7h del matí, arrenquem per la C17 

cap a Vic Sortim a la sortida Vic sud, direcció a 

Sentfores, dit popularment La Guixà. 

Aparquem a la plaça de l’entrada del poble, a la 

cantonada del forn de pa, on fem el cafè. 

Tot seguint un trac de Wikiloc, comencem a caminar 

amb bona temperatura i un dia força clar. 

A l’església anem a buscar el camí que ens porta al 

pujolar. 

Passem a prop de can Fontarnau, seguim per la pista 

fins la Talleda, i al Serrat del Vilar accedim a la creu de 

la Miranda, el cim d’avui 825m. 

Des de aquí tenim una bona panoràmica de la plana de Vic. Esmorzem i ens fem la foto de grup. Un cop més 

reivindicativa AMNISTIA FEM-NOS LLIURES. 

 Retornem al camí de la Talleda fins el coll del Serrat del Vilar, anem cap a l’esquerra direcció a santa Eulàlia de 

Riuprimer, passem per cal Sord, seguim per la pista de roures amb plena esplendor, a prop veiem un terreny blanc 

erosionat i molt vistós. Veiem el castell de Torroella, creuem el riu Mèdrer i travessem la carretera de santa Eulàlia de 

Riuprimer. Enfilem amb forta pujada els dos kilòmetres que ens falten per arribar a l’ermita de sant Sebastià.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arribem a dalt l’ermita una mica estirats, portem 13km i més de quatre hores. Una bona solejada.  

Estem a 788m. A la porta de l’ermita hi ha una font amb aigua fresca i unes bones vistes. Aprofitem per 

instruir-nos sobre el Pacte dels Vigatans, signat el 17 de maig de 1705. 

A partir d’aquesta maniobra la guerra de Successió es va perllongar al Principat fins al 1714.  

 



 

Baixem per un sender que baixa la muntanya directa pel corriol, que hi ha darrera l’Ermita, amb ziga-

zagues i molta pendent. En arriba a la plana per pista i entre granges i camps de conreu, anem tornant cap 

a l’inici de la sortida. Hi arribem a tres quarts de dues amb més de 18km a les cames, i quasi sis hores de 

camí, una bona matinal. 

Anem cap a Santa Eugenia de Berga, a Cal Arumí , 

ens trobem amb els companys i amb molta alegria, 

creiem que estem despertant d’aquest mal son del 

COVID 19. Ens posen en un menjador per nosaltres 

sols, amb taules de quatre. Brindem amb cava, per 

l’aniversari de l’amic Vicens.  

La propera setmana anirem a dormir a Tuixén i farem 

el Tres Caneletes del Cadí. Sortirem dimarts a les tres 

de la tarda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografies: Joan Corbera 

Text: Miquel Maimó Cirera 

 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/creu-de-la-miranda-sant-sebastia-sentfores-73451587 
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