
    Església de Sant Cebrià de
Móra pel Collformic i Pla de la

Calma 
       22 de desembre de 2021 

Integrants: Isabel Alcalde, Mercè Font, Josep M Martínez, Esteve Mogas, Isma 
Porcar i  Pep Pous.

Distància:   12,30 km, Temps: 4,30 h Temps en moviment:4 h

Desnivell: 382m Temperatura mínima : 6 graus

Cotxes: 50 km Josep M Martínez i Esteve Mogas 

Avui ens hem trobat a les 7 del matí amb la intenció d'anar a pujar el Puig de
l'Àliga a Roses, però degut a que érem pocs ginesters i el trajecte era molt
llarg,  hem canviat  de  ruta  i  hem fet  cap  al  Montseny.  Després  d'un  petit
intercanvi d'opinions ens hem decidit per anar a fer una circular fins a l'església
de Sant Cebrià de la Móra.  

De pujada per la C17, hem parat a les 4 carreters a fer el cafè, i hem continuat
fins a Collformic,a 1.145 m d'alçada, arribant a  2/4 de 9 del matí.
 
Avui no fa gaire fred, i dalt del Collformic el cel
és completament seré i ens deixa veure la boira
que tapa totes les valls. 
Hem començat a caminar des de l'aparcament
de Collformic, fins arribar al Pla de Bassau, allà
comença la circular. Nosaltres hem agafat el GR
5  en  direcció  a  la  Font  Negre,  fins  arribar  a
l'església.  Aquesta  vegada  era  una  ruta  nova
pels  ginesters  i  ens  ha  fet  de  guia  en  Josep
Martínez amb el seu wikilook, sort n'hem tingut,
doncs el camí era molt perdedís  !!! 

Sota mateix de l'església (romànica que
pertany  al  municipi  del  Tagamanent)  hi
ha  una  gran  casa  de  pagès  amb  un
vigilants que ens han vingut a veure. Una
d'elles, s'ha acostat al grup i, amb molta
educació,  ens  ha  demanat  menjar.  La
veritat  és  que  els  «peluts»  són  molt
llestos i es fan estimar! 

Després hem fet la foto de grup, doncs
érem al punt més alt. L'Esteve ha fet els
honors posant el mòbil  sobre una paret
de pedra i ha sortit molt bé! 



Ben  esmorzat  hem  continuat  cap  al  Turó  de  la  Rompuda  i  les  roques  de
l'Amorriador. Allà acaba la circular i hem desfet el camí cap al pla de la Calma i
fins a l'aparcament de Collformic. 

Aquesta vegada per dinar hem triat un restaurant de Seva que era nou pels
ginesters. És el restaurant Can Rafael, el lloc era molt acollidor i el menú del
dia molt complert, bo i bé de preu. Un lloc per repetir. 

Hem quedat que la propera setmana també farem una sortida al Montseny,
sense fer gaires quilometres de cotxe, doncs es preveu que per les dates serem
poca gent. Ens trobarem a les 7 del matí a l'aparcament del Pavelló de les
Franqueses i allà mateix acabarem de concretar on anem !  

Fotografies: Esteve Mogas i Pep Pous 
Text :Isabel Alcalde 


