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PRATFORMIU I LA SERRA DE MITGES VISIONS PANORÀMIQUES PRIVILEGIADES

Silenci absolut als peus de la serra del Verd 1
Algunes sàvies veus de la comarca, 
coneixedores del territori, ens han dit 
que Pratformiu és un dels racons més 
màgics del Solsonès. Més enllà de 
l’amor cap a la pròpia terra, és ben 
cert que tot el conjunt de petites ser-
res i relleus que confi guren el ves-
sant sud del Verd amaguen un pou de 
quietud infi nit, que ens acull a la tar-
dor enmig d’un autèntic esclat fúngic.

Hem deixat el cotxe a la petita pla-
ceta del coll de Jovells i ens trobem a

uns 1.500 metres d’alçada, en una àrea 
dominada pel pi roig i la presència 
d’algun pi negre despistat. Un camí, 
que desapareixerà al cap de pocs 
minuts, ens va conduint cap a l’estreta 
carena que s’allarga fi ns al capdamunt 
de la serra de Mitges, un mirador es-
plèndid de la serra de Guixers i boscos 
pròxims. Aquesta és una bona opció 
que ens permet fer incursions als dos 
vessants (nord-oest i sud-est), en funció 
de les nostres preferències. Al vessant 
nord-oest, més humit, hi abunden bo-

lets com els pinetells o les llenegues 
blanques. Al vessant sud-est, a conse-
qüència de la major exposició solar, hi 
apareixen els rovellons afavorits per 
l’augment tèrmic. Per últim, a la care-
na, s’observa una major fructifi cació 
de bolets pel que fa a la quantitat i 
diversitat d’espècies. D’altra banda, no 
podeu marxar d’aquest paratge sense 
contemplar l’espectacular visió verme-
llosa de les Terreres. L’erosió convertida 
en art, art sorgit de la natura. Un regal 
que no té preu.

Com arribar-hi: Des de la carretera de Sant Llorenç de Morunys a Berga, ens hem de desviar 

cap a Valls (Guixers) a l’altura del km 24. Seguim la carretera fins al santuari de Puig-aguilar, 

on es transforma en un camí de terra. Prenem el desviament a mà esquerra cap a cal Felipó 

(en ruïnes), seguim un altre cop a l’esquerra, a prop de la línia d’alta tensió, i, finalment, arribem 

a una placeta, on podem deixar el cotxe. Avís: els últims centenars de metres són pedregosos.
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