Salt de la Minyona des de Mas de Coll (Folgueroles)
30 de novembre de 2011
Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Josep Maria Farnés,
Jaume Muntan, Ismael Porcar, Josep Roca i Salvador Vilà
Distància: projectada 12’55 Km. amb altures 12’71 Km. Temps 4’10 h.
Desnivells:total 254 m. Acumulat 467 m. Cotxe: 65 Km. Josep Carbonell i Ismael Porcar
Ens trobem a les 8 del matí als Gorcs.
Anem cap a la Garriga on prenem la
C-17 fins a Vic, i seguim per l’Eix
tranversal. Sortim per agafar la N-141D i un cop hem passat Folgueroles, en
sortim quan hem superat el Km.6 per
aparcar abans del Mas d’en Coll,
després d’uns dubtes inicials per
trobar l’accés. Comencem a caminar a
les 9 i ¼ per una pista que indica ruta
dels ibers. Deixem la pista per agafar
un camí que desemboca la poblat
ibèric de Puig-Castellet. Trobem camins molt molls, especialment a la part
obaga. Aviat hom troba un rovelló, i malgrat petites parades a la recerca boletaire,
aquestes no interferiran l’excursió. Visitem les restes del poblat ausetà i continuem fins a
les restes de Can Barretina, situada dalt la carena. Avancem pel Coll Llobera i tot seguit
prenem el GR-2 que ens condueix a Sant Llorenç de Munt, antic i encastellat monestir.
Per accedir-hi hem de baixar i avançar per damunt d’unes roques humides i relliscoses,
que ens obliguen a prendre precaucions. Pugem fins al peu de la tanca del monestir i tot
seguit reculem un tram per continuar fins a Coll Pedrís on travessa la MAT, amb un fort
impacte paisatgístic. Com sigui que són prop de les 11, hom decideix esmorzar al peu
de la impressionant torre elèctrica, com si volguéssim carregar piles. Després seguirem
per l’esmentat GR i ens enfilem per la pujada del Coll Sameda, per damunt del túnel de
la Mina de Sau. Observem les nombroses antenes de comunicació que allotgen els
Munts i avancem fins a la pista dels Munts. En recorrem uns quans metres i ens

desviem a la dreta per un corriol que baixa fins al singular mirador del Salt de la
Minyona, on hi ha una petita capella de la Mare de Déu del Cingle. Tornem per un tram
del mateix camí i seguim per una carretera amb trams cimentats. Visitem la capella de la
Verge del Camí i ens arribem a la N-141 on seguim fins al trencall que amb els cotxes
hem arribat a l’aparcament. Hi arribem a les 13’25 h. i decidim que anirem a dinar a Ca

l’Arumí de Santa Eugenia de Berga. En arribar hem
d’esperar-nos, però ens atenen prou aviat, davant el
nombrós moviment de personal. Ens atenen com ens
tenen acostumats, malgrat l’atabalament d’un accelerat
cambrer. A les postres en Jaume Muntan ens convida
amb cava per celebrar els seus 78 anys complerts els
dilluns passat. A la sobretaula es decideix que la
propera setmana anirem des de Coll de Bracons al
Puigsacalm. Sortirem a les 8 dels Gorcs.
Text: i fotografies: Josep Maria Farnés

Acompanyo la crònica amb una fotografia feta pel pare
d’en Jaume Muntan, a la dècada dels 40, de Sant
Romà de Sau, que hem vist des del Salt de la Minyona.

