
Puigllançada  
27 de juliol de 2011   
 

Integrants:  Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera, Josep 
Maria Farnés, Carme Guri, Ismael Porcar, Josep Roca i Salvador Vilà 
 

Distància: projectada 8’936 Km. amb altures 9’072 Km. Temps 3’32 h.   
Desnivells: total 580 m. Acumulat 585 m. Cotxe: 105 Km. Ismael Porcar i Josep Roca 
 

Ens trobem a les 6 als Gorcs. Després 
de saludar-nos, en Josep Roca repar-
teix a cada ú dels integrants de l’excur-
sió una bossa de tomàquets de Palou 
que ens ha obsequiat en Jaume Ventu-
ra. Al mateix temps ens informem que 
encara està pendent dels resultats del 
traumatòleg per saber el tractament a 
seguir. Tot seguit pugem als cotxes i 
arrenquem via C-17 cap a la Garriga. 
Seguim per Ripoll i anem cap a 
Planoles on s’hi incorpora en Josep 
Carbonell. Ahir va ploure a plaer i les 
previsions no són gaire optimistes. 
Anem a l’estació d’esquí de la Molina, a l’aparcament dels Alabaus, per observar 
l’ambient i decidir la possible excursió. Davant del panorama que omple de boires el 
paisatge acordem pujar al Puigllançada, que apareix com una illa enmig del cel cobert 
de boires. Comencem a caminar a ¾ de 8 per un camí de les pistes d’esquí. La 
muntanya és de pastura amb escassa vegetació. L’herba encara és molla. Veiem el 
nostre cim que reconeixem per una pantalla i anem a la recerca del millor camí 
d’ascens. Avancem cap a l’oest fins als remuntadors de la Costa Rasa. Mentre pugem 
ens adonem que al Roc Blanc encara hi ha les ovelles. Després anem directes a 
l’Amorriador de Rus, on hi trobem cavalls i vaques pasturant amb les seves cries. 
Seguim per diferents fronts, uns pugen pel camí l altres pel dret fins al cim del 
Puigllançada (2.409’1 m). Hi arribem a ¾ de 10 i fem una parada per esmorzar. 

Aprofitem fer la foto de 
conjunt. Ens adonem que 
l’excursió serà molt curta, 
però no ens atrevim a 
ampliar-la pel clima. Co-
mencem el descens cap a 
l’Amorriador de Rus i 
seguim pel mateix camí 
fins que trobem uns 
indicadors que assenyalen 
els Alabaus. Després de 
seguir un tram, veiem que 
en desviem de l’objectiu. 
Quan s’acaba la tanca 
girem cap a l’est per anar 
directes a l’aparcament. 
Pel camí la parella de la 
Roca aprofita per collir 
carreretes. Arribem als 



cotxes a les 11’20 m. Llavors proposen anar al Pla d’Anyella a observar el bestiar que hi 
pastura. Mentre fem temps 
collim cards blaus i el que 
anomenen gallarets. Una 
planta seca amb càpsules 
disposades en forma de 
raïm. Després d’un intent 
d’anar a dinar a Fornells, 
s’acaba a ca l’Anna de 
Ventolà. Ens entaulem a la 
1 del migdia i ens atenem 
com estem acostumats. A 
la sobretaula decidim que 
la propera setmana s’anirà 
al Puigmal des de l’estació 
d’esquí del Puigmal, excur-
sió que havíem previst per 
avui. Es sortirà a les 6 dels 
Gorcs.  
Text: Josep Maria Farnés  
Fotografies: Joan Corbera  


