
De Toses al Pedra Picada 
30 d’agost de 2017 
 

Integrants: Josep Carbonell, Vicenç Catafal, Joan Corbera, Josep 
Martínez, Miquel Maymó, Julià Pratginestós, Josep Roca i Josep 
Rodri. 

Distància: Projectada 13 Km amb altures 13,5 Km. Temps: 5h 40 m,  
Desnivells:582 m acumulat: 975 m.     Cotxes: 110 Km. Miquel Maymó i Josep Roca.  
 

Sortim a les set de Llerona, fins a 
Ribes de Freser, allà ens trobem 
amb els tres que faltaven. Prenem 
cafè i seguim fins a Toses, un cop 
passat el poble arribem al torrent i el 
camí anomenat Pas del Vell, 
aparquem a prop del torrent.  
Ens preparem i comencem a 
caminar a les 9 del matí, estem a 
1.476m d’alçada, una mica núvol, 
amb bones vibracions som vuit de 
colla, ens hem retrobat després de 
vacances.  
Anem pujant amb suavitat pel Pla de les Saleres, i a l’arribar al Coll de Remoló. 
Parem a esmorzar, són les onze, portem dues hores de pujada i estem a 1.776m 
d’alçada, quasi 6 km. Esmorzar tranquil amb la bóta de vi ecològic d’en Vicens, amb 
tranquil·litat reprenem la pujada per arribar al cim del Pedra Picada de 2.010m són les 
12,10h.  



Felicitacions tots hem fet el cim, bones vistes i fem fotos de grup. 
Iniciem el descens, seguim endavant direcció als Pla del Ginebrar, amb alguns 
dubtes, prenem un corriol de vaques que baixa molt dret fins els pla de Querol, 
retrobem el camí de pujada.   En Roca ha trobat dos rovellons maquíssims. Hem 
arribat als cotxes a les 14,40h. 
Una bona sortida i bon temps. 
Tenim taula reservada a la fonda Cal Daldó de Planoles. Hem menjat una escudella 
barrejada fantàstica. Hem estat molt ben tractats i bon preu. 
La propera setmana anirem al Puigmal des de Fontalba. 
Sortirem a les set de Llerona.                                      Text: Miquel Maymó 

                      Fotografies: Joan Corbera 


