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Fidels a la cita , a les sis en punt 
tots som als Gorcs per sortir amb 
els cotxes de l'Ismael i en Roca 
direcció Vic i Ripoll, cap a Ribes i a 
Planoles pujar cap el Collet de les 
Barraques, total 110 quilòmetres.  
Sortim amb mals auguris en quan 
al temps, passat Vic el cel 
s'enfosqueix sembla que arribi la 
nit i no el dia, cada instant és més 
fosc. Abans de Ripoll comença a 
ploure, parem a l’àrea a l'entrada 
de la població per fer el tallat i 
canviar impressions, un fort ruixat 
cau entre tant, para la pluja i 
sembla que escampi, entretant a 
passat una mitja horeta,continuem 
el nostre camí a l’expectativa del 
que pugui ocórrer. 
Pujant cap el Collet, també puja el nostre optimisme, en arribar-hi el nostre optimisme és 
total, ha escampat la boira. 
Aquesta sortida ja havia estat anteriorment ajornada per el mal temps, així doncs 



l'afrontem novament inventen un nou recorregut, d'aquesta manera sortim a quarts de 
nou en direcció al Sot d l'Home Mort, en sortir del bosc al primer prat fem una petita 
marrada, per desconeixement del terreny, que ràpidament resolem, recuperem el camí i 
arribem al torrent, el creuem per una passera prop de la font i ens enfilem cap la Serra 
dels Planassos, fer la volta al Cim de la Dou i sortir a la Serra del Borrut, on enllacem 
amb el camí que puja de Fontalba, en aquest punt desisteixo de seguir, ja que considero 
un esforç excessiu per el meu pobre genoll, els companys segueixen amunt, per fer cim 
prop la una del migdia. 

Després 
d'un me-
rescut des-
cans, i fer 
la foto de 
rigor, una 
parella, jo-
ve tant s'hi 
val, dema-
na de fer 
una foto 
tots junts, 
els fa grà-
cia veure 
gent gran 
per aquells 
verals, en-
tretant tam-
bé pugen 
els cumulo-
nimbus, en 

començar 
a baixar aquests arriben, afortunadament no cobreixen del tot, per les Clotxes del 
Puigmal, s'arriba al Pas dels 
Lladres i, avall per la Serra de la 
Vaquerissa, entretant la boira va 
tancant rere els caminaires, així 
és com s'arriba el Collet de les 
Barraques, després d'una jornada 
esgotadora que ha durat set 
hores i quart, per un recorregut de 
disset quilometres i encara sort 
que no ha plogut. 
Ja són gairebé les quatre de la 
tarda, sense discussió s'imposa 
anar a ca l'Anna a Ventolà, on 
som atesos amb excel·lència. Per 
la setmana entrant es programa 
anar a la Tossa Plana de Lles, 
hora de sortida les sis del matí.  
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