
Camins de mossèn Cinto Verdaguer Folgueroles Osona 

18 de juny de 2021 

 

Assistents: Pep Casas, Joan Corbera, Mercè Font, Toni Manuel, Josep Ma 

Martínez, Miquel Maymó, Esteve Mogas, Ferran Mur, Ismael Porcar, Josep Oranias, Josep Pous, 

Josep Roca. 

Distància:17,6km Temps:6,14h Temps en moviment:5,24h Desnivell:558m+ Temp:30,7graus 

Cotxes: 55km Pep Casas, Josep Ma Martínez, Josep Pous. 

Avui som dotze de colla, ens trobem a l’àrea esportiva de 

Corrò de Vall, anem cap a la C17, fem el cafè a Tona i 

seguim fins al poble de Folgueroles. 

Aparquem i busquem l’inici de la sortida d’avui Camins de 

Verdaguer, molt ben indicada amb senyals granates que 

seguirem tot el matí. 

Estem al parc Natural de Guilleries Savassona, poble de 

Folgueroles. Hi va néixer Mossèn Cinto Verdaguer,i hi visqué  

fins els tretze anys. Avui la casa és un Museu.  

La sortida es una circular. Passem per una àrea d’esplai de 

la font Trobada, deixem el camí per anar a veure el Castell 

de Sant Llorenç de Munt. El Castell de Sant Llorenç és declarat bé cultural d’interès nacional. 

Queden restes de fortificació al monestir i la base d’una torre quadrada al cim de la muntanya. Fou 

castell termenat,desprès monestir. Documentat el 884. 

Tornem enrere fins retrobar el camí de pujada. Anem direcció al Salt de la Minyona, estem pujant 

 per un corriol molt dret a una pista a prop del Salt de la Minyona. Són quasi les onze i parem a 

esmorzar, estem molt acalorats però gaudim de les precioses vistes i ens fem la fotografia de grup, 

un cop més reivindicativa, AMNISTIA  

Continuem la circular tot passant a prop del Turó dels Munts, 862m, cim d’avui. 

Iniciem la tornada amb baixada i molta calor. 

Comencem una llarga baixada fins arribar a la font de Foquers. Ens refresquem i encarem les 

escales, per cert precioses. És l’últim escull d’avui.  



A l’arribar al pla el camí creua pel mig d’un camp de civada preciós. Arribem a l’Ermita La Damunt i 

entrem al poble de Folgueroles. 

Anem a visitar la casa museu Verdaguer –Fundació Jacint Verdaguer.  

Una sortida molt atractiva però és una sortida d’hivern. Amb la calor d’avui no és recomanable. 

Anem a dinar a Ca l’Arumí a Santa Eugènia. Com sempre molt ben atesos. 

La propera setmana anirem a Vidrà, sortirem a les 7h del matí de l’àrea esportiva de Corró de Vall. 

 
Fotografies: Joan Corbera 

Text:Miquel Maymó Cirera 
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