
Serra de Madres 
23 d’octubre de 2013       

 

Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep M. Farnés, Miquel 
Maymó, Jaume Muntan, Ismael Porcar (i la Neret), Josep Rodri,  
Julià Pratginestós,  Josep Roca i Salvador Vilà 

  
Distància: Projectada 10’77 Km i amb altures 11’03 Km. Temps 5’15 Desnivells: 618 m. 
Acumulat: 689 m. Cotxe: 190 Km. Ismael Porcar i Josep Roca 

 
 

Ens trobem a les 6 del matí als Gorcs. Arrenquem cap a la Garriga per agafar la C-17. 
Sortim a Ripoll i després d’una parada curta pel cafè, ens dirigim cap a Puigcerdà. 
Seguim cap a Formigueres i Real. Tot seguit prenem una deficient pista fins a col de 
Sansa. Hi arribem a 2/4 de 10 i tardarem mitja hora en buscar amb el cotxe el millor punt 
per arrencar. Aparquem a la pista i prenem un camí que ens conduirà a la cabana de la 
Coma de Pontells. Hi busquem informació i decidim seguir la ruta que la colla de 
Sabadell ens ha facilitat. Trobem marcat el camí amb senyals groc-vermell i avancem 
per la ruta. Quan són les 11 tocades parem a esmorzar en espai solejat. Continuem la 
nostra ruta fins als peus del Roc Negre que pujarem directes per carena dreta. Arribem 
al Roc Negre (2.459 m) a la 1 tocades. El grup decideix seguir -després d’un intent de 



retorn-. El camí passa per un tram que requereix una curta grimpada i després pugem al 
Pic de Madres (2.469 m) on ens fotografiem a 2/4 de 2. Ens hi trobem un excursionista 
solitari. Seguim el camí a la recerca d’un corriol, que divisem des del cim anterior. 
Baixem directes i anem a trobar el camí de pujada, fins al pla del Grill on retrobem el 
camí que ens porta als cotxes. Hi arribem a 2/4 de 4. Ens ha fet un dia magnífic i clar 
durant tot el matí. Retornem per la pista d’anada i anirem a dinar a ca l’Anna de Ventolà. 
Ens atenem malgrat l’horari i a la sobretaula decidim que la propera setmana anirem a la 
Creu de Ferro i la Gallina Pelada. Sortirem a les 6 dels Gorcs. 
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