Tossa del Pas dels Lladres i Puig Dòrria
8 de maig de 2013
Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep M. Farnés, Jaume
Muntan, Ismael Porcar (i Neret), Julià Pratginestós, Josep Roca i
Salvador Vilà,
Distància: Projectada 11’71 Km i amb altures 11’96 Km. Temps 5’13 Desnivells: 767 m.
Acumulat: 839 m. Cotxe: 108 km. Ismael Porcar i Josep Roca
Ens trobem als Gorcs a les 7. Sortim cap a
la Garriga i passem per Ripoll, Ribes de
Fresser i Planoles on trenquem per una
carretereta fins al Collet de les Barraques
on aparquem. Comencem a caminar a 2/4
de 9 per una pista cap al Puigmal. Després
d’una estona avancem pel costat esquerra
d’un filat. El camí està marcat com sender
local (marques verdes i blanques). Passem
pel Roc Blanc i seguim pujant per la Serra
de la Vaquerissa. Les muntanyes apareixen
amb abundant neu i la boira intermitent en
dificulta la visió. Quan arribem al Pas dels
Lladres són 3/4 d’11 i parem a esmorzar.
En Salvador Vilà prefereix esperar-nos de
retorn i la resta reprenem el camí cap a la
Tossa del Pas dels Lladres (2.665 m) on hi
arribem a 2/4 de 12. Pel camí hem tingut de
travessar diversos trams completament
nevats, i així seguirem una bona estona. De
retorn trobem una colla on en Jaume
Muntan hi coneix amics de Sabadell.
Després seguim cap a l’altre cim. El terreny
nevat ens diversifica per diverses vies.
Arribem tota la colla al Puig Dòrria (2.546’8
m) a les 12’15. La boira ens dificulta la ruta i
en molts trams hi trobem aiguaneu. Les
poques estones de sol han resultat molt
agraïdes. Avancem a través de la neu i
enmig de la boira, fins que recuperem el
camí d’anada. El seguim fins després de Roc Blanc, on ens endinsem travessant el bosc pel
sender local fins al cotxes. Arribem a ¾ de 2 i decidim anar a dinar a les Graelles de Ripoll. A la
sobretaula decidim que la propera setmana anirem des de Vallter al Pic de la Dona. Sortirem a
les 7 dels Gorcs.
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