
Puigsacalm des de la collada de Pla Traver 

25 d’octubre de 2017 
 

Integrants: Josep Carbonell, Julià Llobet, Josep Martínez, Manel 
Molina, Josep Oranias, Ismael Porcar (amb la Neret), Josep Pous, 

Josep Roca i Josep Rodri.  
 

Distància: Projectada 9’931km amb altures: 9’989km.                           Temps: 4,43h 
Desnivell: 277m Acumulat: 325m               Cotxe: 85 km. Ismael Porcar i Josep Roca  
 

Ens trobem a las 7,00 a Llerona, en 
Julià Llobet torna a caminar amb 
nosaltres i també en Josep Oranias, 
avui lliure dels “madriles”. Desprès 
de les salutacions fem camí per la 
C-17 directes fins a Sant Quirze on 
parem per fer un cafè. Seguim 
direcció Vidrà i cap a Siuret. Abans 
d’arribar al trencall de Pla Traver 
trobem la brigada i màquines que 
estan reparant la carretera i hem de 
fer maniobres per passar. 
Aparquem els cotxes a la corba 
abans d’arribar al aparcament del 
Pla Traver. 
Fa un temps esplèndid, amb un sol radiant, que convida a caminar. 
Comencem a caminar a las 9,00h. per la pista que arriba a la casa del PlaTraver i en 
arribar al aparcament traspassem els filats i enfilem cap a la Collada de S. Bartomeu. 
En arribar al coll, uns filats ens impedeixen accedir al camí de l’altre costat, finalment 
trobem el camí correcte per donar la volta al Puig de Miralles. Desprès de traspassar  



uns estralls provocats per la tallada 
d’arbres, per una pista nova arribem al Coll 
de Manter. Pels prats i al costat del filat 
anem fins al Ras de les Civaderes, on un 
rètol ens indica el camí de Puigsacalm. 
Entrem en una fageda fins el peu del cim, 
una forta pujada en terreny herbat i ja 
estem al cim, on arribem escalonadament. 
Són las 11,00h, esmorzem. 
Un grup de tres ja estant esmorzant, fem 
les fotos de rigor i cap avall.  
Quatre tornen als Rasos de Manter i la 
resta arriba fins al Puig dels Llops. Ens 
retrobem i junts baixem cap el Pla dels 
Arços per seguir pel costat de la finca del 
Pla Traver i per la pista, retornar als 
cotxes, on arribem a las 13,40h. 
Ha sigut una sortida molt maca i el temps 
ens ha acompanyat, hem caminat amb 
animada conversa repassant els 
esdeveniments que es produeixen aquests 
dies. 
Anem cap a Sant Quirze per dinar al 
restaurant El Túnel, ens han atès be i el 
menjar correcte, malgrat l’absència d’en 
Francesc. 
Propera setmana: Dimarts 31 d’Octubre 
per anar al Cim del Pla de Pujalts des de 
Campelles.  
Sortirem a las 7,00 de Llerona 
 
Text i fotografies: Josep Carbonell 


