
Puig de les Borregues des de Vallter  
15 d’octubre de 2014  
 

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

 
Distància: Projectada 10’08 i amb altures 10’34 Km. Temps: 5,06 hores. Desnivells:  
608 Acumulat:   734    Cotxe:. 123 Km. Ismael Porcar i Josep Roca 
 

Arrenquem de Llerona a les 7 i prenem 
la C-17 a la Garriga cap a Ripoll, 
Camprodon i Setcases. Aparquem a 
Vallter i comencem a caminar a les 
8’54 cap al Refugi d’Ulldeter, agafem el 
GR-11, travessem la passera i seguim 
per entre un filat textil. Deixem el refugi 
a la nostra dreta. Trenquem per pujar 
directes i per arribar al coll de la 
Marrana la majoria agafa el camí amb 
menys pendent. Hi arribem a les 10 
tocades i iniciem el descens per salvar 



la pedrera. Passem pel coll de la Coma de l’Orri i 
seguim pel camí marcat. Avancem per la carena i 
pugem alguns cim de la Coma de l’Orri, o de les 
Bretes Blanques. A les 11’15 parem a esmorzar 
després de agafar un camí complicat. Després 
alguns pugen al cim i ens reunim amb l’altre colla 
que han esmorzat en un pla. Passem per un camí 

perdedor amb 
alguns pedrons 
i arribem al 
puig de les 

Borregues 
(2.693 m) a a 
les 12. 
Retornem pel 
mateix camí 
encara que al 
primer tram la 
majoria es desvia i caldrà pujar directes per recuperar 
el camí. El grup es disgrega i quan els capdavanters 
conversen amb una excursionista ens retrobem i 
seguim desfent el camí. Arribem a les 2 als cotxes i 
anem a dinar al Carril de Sant Joan de les 
Abadesses. A la sobretaula setmana anem al Roca 
Colom des de Vallter. Sortirem a les 7 de Llerona.   
 

Text: Josep M. Farnés              Fotografies: Joan Corbera 


