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Distància: Projectada 3’087 Km i amb altures 3’213 Km. Temps 2’07 Desnivells: 282 m. 
Acumulat: 296 m. Cotxe: 125 km. Ismael Porcar i Josep Roca 
 

Ens trobem als Gorcs a les 7. Malgrat els 
mals auguris climatològics optem per anar 
a Vallter i després decidir sobre el terreny 
l’excursió. Arribem a Vallter a les 9 
tocades. El paisatge fortament 
emblanquinat. Arrenquem a caminar cap 
a la Portella de Mentet. Passem pel costat 
dret dels edificis i trobem que la qualitat 
de la neu és prou satisfactòria. Avancem 
pel corriol que avança paral·lel al torrent 
de la Portella. Anem fent ziga-zagues i 
travessem algun tram amb certa dificultat 
per la quantitat de la neu. Sembla que ha 
nevat aquella nit doncs no hi trobem cap 
petjada. Travessem el torrent per damunt 
de la neu i observem algun forat on veiem 
córrer l’aigua. Passem pel Pla de la Portella i després al Clot de la Portella avancem en diverses 
vies. Mentre uns segueixen el camí marcat, els altres opten per avançar per trams més aeris i 
trepitjant herbes i pedres, sempre que és possible. Ens trobem tots a la Portella de Mentet 
(2.411 m). Hi estem una bona estona, doncs el panorama és sorprenent. Observem el pic de la 
Dona, que renunciem a pujar-hi. També notem que la banda francesa no està emblanquinada. 
Després, anem en direcció al Pic de la Llosa i el Coma Ermada, però parem a esmorzar al 
damunt d’una pila de pedres a les 10 i ¼. Els núvols anuncien possibles complicacions i 
retornem directes a Vallter pel camí marcat, amb les corresponents precaucions. Arribem als  



cotxes ales 11 i ¼ i decidim baixar de ruta turística. Parem a Llanars a visitar l’església de Sant 
Esteve. En sortir cauen gotes d’aiguaneu i pluja, que seguiran tot el trajecte. Anem a dinar a Les 
Graelles de Ripoll. Quan 
estem a les postres 
s’incorpora a la taula en 
Josep Carbonell i junts 
decidim que la propera 
setmana anirem a la 
serra de sant Amand. 
Sortirem a les 7 dels 
Gorcs.  
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