
Puiggraciós des de la Doma 
4 de febrer de 2015 
 

Integrants: Josep Carbonell, Joan Corbera, Josep M. Farnés, 
Miquel Maymó, Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri i 
Salvador Vilà 

 
Distància: Projectada 16’30 i amb altures 16’46 Km. Temps: 5’48 hores.  
Desnivells: 570 m. Acumulat: 681 m.       Cotxe: 10 Km. Miquel Maymó i Josep Roca 
 
Ens trobem a Llerona a les 7 del matí i 
decidim, degut a la nevada, moure’ns 
a prop. Optem per pujar a Puiggraciós 
des de la Doma de la Garriga. Al 
polígon de can Illa parem a prendre un 
cafè. Després ens enfilem a la Doma 
on aparquem. Comencem a caminar a 
¾ de 8 pel PR C-33. El terreny està 
emblanquinat encara que amb terra 
molla de la pluja. Avancem per ampla 
pista i diversos corriols practicables 
amb precaucions, que ens porten al 
Serrat d’Ocata i d’allà al Santuari de 
Puiggraciós. Sense aturar-nos ens 
arribem a la torre de Puiggraciós on 
tenim una fantàstica panoràmica una 
mica emboirada. Durant tota l’anada 
han anat caient guspires de neu que 
ens han obligat a impermeabilitzar-
nos. Reprenem la marxa fins al coll de 
Can Tripeta. Ens arribem a la cinglera  
del Grau del Mercader, on hi parem a 
esmorzar a 2/4 d’11. Mentre el vent i la neu fan baixar la temperatura i el fred es fa notar 
més encara. Retornem al coll de Can Tripeta amb la intenció de pujar al cim de 



Puiggraciós. Quan arribem a la finca el Pollancre la 
tanca ens obliga a tornar enredera. Seguim fins que 
trobem el camí per accedir al pic de Puiggraciós (808 
m). Mentre en Josep Carbonell va al santuari, la resta 
hi pugem per un camí ben nevat. Hi arribem a les 
11’50 h. Després tornem al santuari on ens agrupem  
de nou i baixem pel mateix camí d’anada, encara que 
la neu majoritàriament s’ha fos. Arribem a ala Doma a 
2/4 de 2 i anem a dinar a la Masia de l’Ametlla del 
Vallès. Hi trobem molt coneguts entaulats i una colla 
d’excursionistes d’antics empleats de Caixa de 
Sabadell. A les postres brindem per en Josep Roca 
que ahir va complí els seus 74 anys, molt ben portats. 
A la sobretaula decidim que la propera setmana anem 
al Castell de Montsoriu des de Breda. Sortirem a 2/4 
de 8 del Ramassar.  
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