
Pic de la Serrera des de Ransol 
14 d’agost de 2013   

 

Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep M. Farnés, Jaume 
Muntan, Josep Oranias, Josep Roca. i Josep Rodri 

  
Distància: Projectada 8’945 Km i amb altures 9’314 Km. Temps 5’09 

Desnivells: 957 m. Acumulat: 960 m. Cotxe: 194 Km. Josep M Farnés+Josep Roca i 
Josep Oranias 

 

Ens trobem puntualment a les 6 del 
matí als Gorcs. Decidim anar a la 
Cabaneta i anem cap a Andorra per 
Ribes de Fresser, on s’incorpora en 
Josep Roca i s’aprofita per visitar el 
bar. Prenem el Túnel de Pimorent i 
quan arribem a la vall d’Incles no ens 
permeten l’accés. Decidim anar al Pic 
de la Serrera. A Ransol accedim per la 
pista asfaltada de la Vall de Ransol fins 
a una zona de picnic. Aparquem i a les 
9’22 hores i comencem la nostra 
excursió. El camí està marcat amb punt 
grocs. El sender avança paral·lel al riu dels Meners. Ha plogut fa poc i l’aigua brolla amb 
intensitat. El camí diverses vegades passa per trams molls i travessem diverses rieres. 
Sense complicacions arribem als estanys de Ransol. Després del segon estany parem 
en un espai rocallós per esmorzar a les 11. En Josep Oranias iniciarà el descens i en 



Pep Comas puja fins ala collada dels Meners i tornaran junts a l’aparcament. La resta 
seguim les marques que ens condueixen a una cabana de pastors i per la carena 
pedregosa arribem al Pic de la Serrera (2912 m) prop de 2/4 d’1. Pel camí hem 
mantingut converses amb altres excursionistes. Iniciem el descens i fins al estanys 
anem junts. Al segon estany en Joan Corbera i en Josep Roca s’hi remullen. Els altres 
tres seguim el retorn i avancem a ritmes diferents. En Josep Rodri arrenca la directa. 
Arribo a l’aparcament a 2/4 de 3. Al cap d’un quart arriba la resta i degut a l’hora anem a 
dinar a ca l’Anna d Ventolà. Hi entrem a les 5 i encara estan en plena activitat. Ens 
atenen com estem acostumats i a la 
sobretaula decidim que la propera 
setmana anem a Pic de Finestrelles. 
Sortirem a les 6 dels Gorcs.  
Text: Josep M. Farnés                                  
Fotografies: Joan Corbera  


