SANT MIQUEL DE SOLTERRA
La Selva
Per la font de la Formiga i el Borrell. Retorn per can Pla.
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Interessant itinerari del que en destaquem la varietat vegetal i l’excel·lent
panoràmica que s’albira des del cim. Al llarg del camí trobarem alzines, roures,
faigs, castanyers, avets, aurons,... I a la part baixa diverses fonts i dos torrents
amb sengles salts d’aigua. Senyalitzat parcialment, tot i que els camins són ben
fressats, en algun punt haurem de refiar-nos del GPS per no fer marrada.
Tant podem fer-lo en un sentit com en l’altre, però aconsellem en el de les busques
del rellotge, per estalviar-nos el fort pendent del tram entre el cim i el Borrell que,
de baixada, pot resultar delicat si està cobert de fullaraca.
En general el camí és ombrívol, el que permet realitzar-lo en qualsevol època de
l’any, però és a la tardor quan la varietat cromàtica li donarà un plus d’atractiu.
El tram de baixada, especialment la part coincident amb l’itinerari des de la font
dels Abeuradors, és força concorregut.
Accés
A l’entrada sud de Sant Hilari Sacalm, per la carretera d’Arbúcies des de la C-25 (la
Pedra Llarga), seguim la d’Osor (GI-542) en direcció a la Font Picant, creuant la vila
pel centre de sud a nord. Passat el tanatori municipal anem a la dreta i pel polígon
industrial Mas Garriga pugem a Cal Sastre. Un cop allí, prenem la pista forestal del
Sobirà (hi ha un planell) en direcció a les Clotas, can Pla, Taverna del Sobirà i la
Casica. És la que mena a Osor. Aviat s’acaba l’asfaltat i continuem per pista de
terra apta per a tota mena de vehicles. Seguim els indicadors a Osor. Al trencall de
les Clotas, malgrat la indicació a les fonts del Vern, del Gavatx i de la Formiga (que
visitarem), seguim recte. Més enllà, a 4,5 km des de l’entrada a Sant Hilari, abans
d’arribar al mas de cal Calabrès, al costat d’un pal amb indicadors de senderisme, a
mà esquerra, trobem una zona d’aparcament amb capacitat per a uns quants
vehicles.
El punt és indicat a Google Maps com a «Sant Miquel de Solterra excursión» pel que
podeu accedir-hi guiats per aquesta popular aplicació tot i que us hi menarà per
fora vila.
Continuant bona estona més per la pista arribaríem a la font dels Abeuradors, un
altre punt habitual d’accés a Sant Miquel de Solterra.
Can Calabrès (889m)
Baixem (NNE) seguint les indicacions vers Osor del GR 83 (Camí del Nord o del
Canigó) i les fonts del Vern, del Gavatx i de la Formiga. Hi ha senyalització vertical
(pals i estaques) i de continuïtat (blanc/vermell i lila). Aviat deixem a mà esquerra
l’itinerari de la font de la Formiga (senyals liles) que retrobarem més endavant.
Un tram esglaonat ens deixa a la llera del Sot del Gavatx (1) que creuem per una
passarel·la. Poc més enllà sortim a una cruïlla. El GR continua recte, és per on
retornarem. Nosaltres anem a l’esquerra davallant suaument (NW,N) per una pista
de mol bon fer, pel marge dret del torrent. Trobem les fonts del Vern i del Gavatx.
Hi ha pals indicadors i recuperem els senyals liles.

(1) Al mapes Torrent de la font del Gavatx, però en aquestes contrades les
torrenteres s’anomenen sots.
Font de la Formiga (761m)
Els rètols ens anuncien el final de l’itinerari. Deixem la pista i baixem a mà esquerra
per un sender fins a la font. Sender enllà localitzem un bonic salt i el corresponent
gorg que fa el Sot del Gavatx (2). Som al punt més baix de l’itinerari.
Retornem a la penúltima bifurcació on anem a l’esquerra i fent una ziga-zaga
emprenem una pista (E). Iniciem l’ascensió per un primer tram, tot per pista, que
ens menarà a les ruïnes del Borrell. No hi ha senyalització de cap mena, hi
conflueixen altres pistes i en surten ramals. Per aquest fet, tot i que sempre anem
a buscar l’itinerari més lògic, és fàcil errar. Així que el GPS ens resulta ben útil. El
pendent no passa de moderat.
(2) Senyalat al mapa topogràfic com a salt de Sant Martí.
El Borrell (975m)
Ruïnes d’un mas que anys ha deuria tenir certa importància a jutjar pel volum
edificat. L’heura amaga la data gravada a la llinda d’un finestral de la façana de
migdia. A la del portal posterior hi ha la de 1852.
Continuant per la pista per la que hem arribat aniríem a sortir planerament al camí
de tornada. Però en prenem una de més precària a mà esquerra, en pujada, que
deixem al cap de pocs metres per un corriol a mà dreta, ben fressat i fitat. Si està
molt cobert de fullaraca ens caldrà estar atents a les fites.
El pendent és entre fort i molt fort fins atènyer la carena. Un cop guanyada sortim
al camí que puja d’Osor i al que ho fa pel vessant llevantí. Pocs metres ens separen
del cim.
Sant Miquel de Solterra (1203m)
O de les Formigues. Aquest nom li ve dels estols de formigues alades que apareixen
al cim entre darreries d’agost i primeries de setembre. És un fenomen que es dóna
en altres indrets i té a veure amb el cicle vital d’aquests insectes i el seu
aparellament. Un cop aparellats, els mascles moren i les femelles es desfan de les
ales i creen un nou formiguer. Sol ocórrer generalment abans d’episodis plujosos
perquè el terra humitejat és més fàcil de foradar.
És coronat per una gran creu de ferro amb tres formigues de forja, se l’anomena
Creu de les Guilleries, situada al sostre d’aquesta comarca natural.
Encimbellat hi havia el castell de Solterra i una ermita, que com sol ser habitual,
era dedicada a Sant Miquel. Del castell se’n té constància documental d’ençà l’any
929 però l’únic vestigi és el basament d’una torre a on actualment s’hi alça la creu.
Hem llegit que l’ermita, de la que en resta solament un pany del mur, es va
conservar fins a primeries del segle XX.
Malgrat la seva modesta alçària el cim ens ofereix una excel·lent panoràmica. Hi
albirem: el Montnegre darrere el Turó de Montsoriu coronat pel seu castell, Sant
Hilari amb les Agudes i el Turó de l’Home al fons, el Matagalls, a l’extrem del qual
treu el cap Montserrat, el Port del Comte, la Serra d’Ensija, el Pedraforca, el Cadí,
el Moixeró, la Tosa d’Alp, els cingles de Tavertet i d’Aiats, el Puigsacalm i el
Puigmal, el cingle del Far i el Canigó. Hem llegit que en un dia prou clar podem
atalaiar fins a l’Albera, el golf de Roses i les Medes.
La baixada la fem pel vessant llevantí, per un camí molt menys costerut, senyalitzat
amb pintura verda.
Font sa Guarda (1087m)
S’hi pot accedir amb un vehicle tot-terreny. A partir d’aquí i durant bona estona
caminem per pista i hi trobem pals indicadors (en el sentit de pujada) i els senyals
verds que ens treuen de dubte a les diverses bifurcacions. En una d’elles, poc més
enllà d’un monumental auró, retrobem el GR 83 que seguirem fins al punt de

partida. I una mica més avall deixem els senyals verds que menen a la font de
l’Abeurador i continuem pel GR.
Passem pel mas de can Pla i la font de les Fontiques de can Pla, per entrar al Sot de
Bertran on albirem un petit i bonic salt, poc abans de retrobar el Sot del Gavatx on
desfem el camí d’anada.

