
Com arribar al punt de sortida:

El Cim del Sui
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Des de Terrassa (Parc Vallès, aparcament 
del Caprabo) prenem la C-58 per agafar 
l’AP7 en direcció Girona. A la sortida 14 
enllacem amb la C17 en direcció a Vic i 
Puigcerdà. 

En el quilómetre 49 de la C17 prenem la 
sortida 49 en direcció a Tona i Seva i seguim 
per la BV5303 en direcció a Seva. Pasem 
per Sant Miquel de Balanyà i continuem fins 
al poble de Seva on trobarem una primera 
rotonda que prenem recte i una  mica més 
endavant un desviament a la dreta per seguir 
en direcció a El Brull. Som a la BV5301. 
Arribats a El Brull continuem en direcció Coll 
Formic. 

A l’aparcament de Coll Formic (41º48’02”N i 
2º20’49”E) cal prendre la pista senyalitzada 
al Pla de la Calma, que passa tot just per 
sobre el restaurant i recòrrer 5’7Km per 
arribar al punt d’inici de l’excursió 
(41º45’53”N i 2º19’59”E).
L’itinerari a peu comença a la cruïlla de 
Pedres Blanques (1270m), on hi ha 
l’indicador de “Tagamanent / Collformic” i 
espai per aparcar els cotxes.

Font. Camins de l’Alba nº 4. Editorial Alpina.



Descripció de l’itinerari a peu:

El Cim del Sui al Pla de La Calma

Distància: 5 Km anada i tornada.
Desnivell: 75 m
Temps: Anada 1h (infants de parvulari)
Tornada 45 min
Tornada passant pel Puig Drau 1h 15 min

Seguirem les indicacions grogues 
i blanques del sender de petit 
recorregut PR-C 139 que ens 
portaran fins al cim del Sui. 

Situats a la cruïlla de Pedres Blanques, 
prenem la pista que surt a l’esquerra en 
direcció al Montseny. Aviat la deixarem 
per desviar-nos per un corriol a la dreta 
que ens durà al turó del Poliol, on hi ha
la barraca d’en Ramón, construïda 
aprofitant una gran llosa gravada durant 
la prehistòria. No deixeu d’entrar-hi!

Arribem al pla de la Sitja del Llop on deixem la pista 
principal per agafar el camí carener de l’esquerra que 
travessa els plans de Vallfornès. Arribem a Roca 
Roja, una protberància rocosa que podem enfilar 
sense problemes i que als més petits agradarà 
grimpar. 

En aquest punt, el corriol travesa els plans del Sui i 
iniciem un suau ascens fins al cim del Sui, coronat 
per una torre de pedra seca (1.322m). 

Si el dia és clar, la vista és excel·lent. Al nord 
una imatge sorprenent de la Calma, amb els 
pirineus al fons. A l’oest veiem la ferestega 
vall de Vallfornès. A l’est veiem la vall de la 
Tordera encapçalada pel Matagalls i al sud la 
carena que culmina al turó de Samon. 
L’itinerari no té aigua ni ombra, si el dia és 
calurós, vingueu preparats.  

El Pla de la Calma, situat a 1.200m 
d’alçada, s’ha utilitzat des d’antic 
com a espai de pastura. 
Hi ha moltes calmes al Montseny i 
al Pirineu dedicades a la pastura 
de secà, assolellades, poc apro-
piades per al conreu i plenes de 
matolls.

L’estela de la Sitja del Llop és una 
llosa megalítica de més de 1.000 quilos. 

Els ramaders prehistòrics van gravar la llosa fa 
5.000 anys amb cercles concèntrics, cercles i 
semicercles en forma d’U i la van col·locar en un 
punt destacat del paisatge, 
possiblement com a fita per 
marcar el seu territori. Està feta 
amb pedra sorrenca de la zona i, 
abans de que s’aprofités per 
construïr la cabana, devia estar 
en aquest mateix indret. És una 
peça única del magalitisme a 
Catalunya, contemporània als 
famosos dòlmens on els 
prehistòrics enterraven els 
seus morts.

La barraca d’en 
Ramon és un refugi de 
pastor de pedra seca. Al 
Montseny hi ha moltes 
barraques com aquesta, 
utilitzades pels pastors 
que conduien bestiar de 

llana. La ramaderia ha estat, després de l’explotació 
dels boscos, l’activitat més important del massís i 
existeixen nombrosos camins ramaders des dels 
Pirineus, sobretot de la Cerdanya, fins al Montseny. 

El massís del Montseny s’alça  fins al 1.700 
metres d’altura i en 30.000 hectàrees inclou 
brolles i boscos mediterrànis, prats subalpins 
i avetoses d’alçada. És espai protegit des del 
1978. 

Originalment, al Pla de la Calma hi devien haver 
fagedes, però l’ús de l’espai 
com a pastures va crear aquest 
ambient d’herbes i matollars
compostos per gódua, 
bruguerola i bruc. 

Aqui hi ha una fauna diversa 
amb saltamartins, papallones i 
molts ocells.


