
Puig Estela i Serra Cavallera 
23 d’agost de 2017 
 

Integrants: Integrants: Josep Carbonell, Josep Martínez i el seu fill 
Miquel, Miquel Maymó, Manel Molina i Josep Roca 

 

Distància projectada: 11,80km amb altures: 12,07km. Temps: 4,22h  
Desnivells: 658m. Acumulat: 1.062m               Cotxe: 102km Manel Molina i Josep Roca  
 

Ens trobem a les 7 del matí a Llerona i arranquem cap a la Garriga per agafar la C-17, 
seguim per Ripoll i Ribes de Fresser. Parem al centre de Pardines per recollir en Roca, 
en Carbonell, en Martínez i el seu fill Miquel, prenem el cafè i encarreguem el dinar. 
Travessem el poble i en arribar a l’Ermita de Santa Magdalena, girem cap a Can Roca,  
prenem el Camí de l’Orri Vell, aparquem abans de arribar-hi, el camí està molt malmès i 
decidim començar a caminar, estem a 1.370 m d’alçada. Passem per davant  la 
Cabana de l’Orri Vell, per la pista direcció al coll de pal, l’estany del Tarter està 
completament sec, ni fang, el bestiar molt trist, mai ho havíem vist, és preocupant. 
Girem a la dreta, ja portem 1,30h. 
En Carbonell i en Roca es queden al Coll de Pal, per esmorzar i quedem als cotxes. 
Iniciem l’ascensió cap el Puig Estela per fem el cim, són les 11,05h, hem tardat 2h, 
25minuts estem a 2.012m d’alçada. Decidim esmorzar i amb cinc minuts arriba una 
tempesta de trons i llamps, deixem d’esmorzar de cop, ens aixequem, ens posem 
paravents i anem direcció al Puig de Coma d’Olla 1.937m. 



La tempesta per sort està 
marxant direcció a Vall Ter i 
no ens a afectat.  En arribar a 
la Portella d’Ogassa encarem 
la baixada a bon ritme per 
arribar al camí de la barraca 
de l’Orri Vell, caminem de 
presa cap els cotxes. 
Ja tots junts anem cap a 
Pardines. Poc més de 12km, 
bona matinal, vistes 
esplèndides, els prats de 
pena completament morts, no 
hi ha gens d’aigua pel bestiar, 
que està patint. 
Anem a dinar a la Fonda 
Serra, s’incorpora la Carme Carbonell i fem una sobretaula fantàstica.  
La propera setmana anirem a Cim de Pedra Picada, a prop de Planoles. 
Sortirem a les 7h de Llerona. 
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