El Sui des del pantà de Vallfornés
9 de maig de 2012
Integrants: Josep Maria Armengol, Vicens Catafal, Josep Maria
Farnés, Josep Oranias, Ismael Porcar, Josep Roca, Josep Rodri, i
Salvador Vilà
Distància: projectada 20’40 Km. amb altures 20’76 Km. Temps 6’22
Desnivells: total 879m.Acumulat 1186 m
Ens trobem a les 8 a l’aparcament del
pantà de Vallfornès, on hi hem arribat
cadascú pel seu compte. Arrenquem aviat
-cinc minuts més tard- en veure arribar un
petit autocar carregat d’excursionistes
jubilats. Seguim la pista del costat dret del
pantà de Vallfornès, Al primer trencall
girem a la dreta cap a la Casa de Bosc.
Després prenem la drecera que segueix
el torrent de la Baga d’en Cuc. Fem una
curta parada a la font de les Acàcies. Tot
seguit anem a admirar el castanyer de
Can Cuc. Reprenem la marxa fent una seria de ziga-zagues, fins al Coll del Pou d’en
Bessa, on fem una parada per recuperar forces. Seguim i a partir del Coll del Roure Gros
iniciem l’ascens al Sui (1.318 m). Els darrers arribem tocades les 11 i ens sumem als que
estan esmorzant. Fa un dia molt clar i molta calor. El termòmetre marca 29 graus. Al cap
d’una estona arriben una colla de la Garriga. Aviat en Vicens hi entaula conversa. Pel
diàleg m’adono que són uns excursionistes/boletaires, dels que en tinc molt bona
referència i diversos amics. Quan arrenquem de nou comencem el descens cap al Pla

del Sui. A l’arribar a la cruïlla la colla de la Garriga ens animen que seguim fins al Turó de
Poliol i visitem la Barraca d’en Ramon on s’hi ubica una reproducció de l’estela megalítica
de la Calma, també anomenada de la Sitja del Llop. Ens fem unes fotos amb integrants
de les dues colles i amb preses comencem el descens pel Pla dels Trèmols. Troben una
singular barraca, protegida dins d’una tanca i tot seguit la restaurada Casanova de
Vallfornès. Baixo amb en Josep Rodri i en Vicens Catafal. Portem una bona marxa i fem
les ziga-zagues sense aturar-nos, però notem que els capdavanters del grup tenen molta
pressa i ens han desaparegut fa estona. Quan arribem a les Roca dels Diners hi pugem i
contemplem des de la masia de Vallfornès al pantà del mateix nom. Seguim per la pista
que ens porta a la masia de Vallfornès, amb diversos vehicles i moviment de personal.
Mes endavant parem a fer un glop a la Font Freda i al cap d’una estona ens trobem en
Josep Maria Armengol i l’Ismael Porcar. Ens anuncien que els capdavanters van
directament al restaurant de Can Garriga, a reservar taula. Baixem per la pista arran del
pantà i arribem a l’aparcament prop de 2/4 de 3. Ens endrecem i marxem cap a Can
Garriga. On encara ens hem d’esperar una bona estona, doncs hi trobem entaulats els
d’excursionistes de l’autocar. A
l’hora del cafè ens visita en Josep
Carbonell. A la sobretaula es
decideix que la propera setmana
anirem de Gréixer al Moixeró.
Sortirem a les 7 dels Gorcs.
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