Puigsallança
30 de maig de 2012
Integrants: Vicenç Catafal, Pep Comas, Joan Corbera, Josep Maria
Farnés, Josep Oranias, Ismael Porcar, Julià Pratginestós, Josep
Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà
Distància: projectada 5’37 Km. amb altures 5’572 Km. Temps 3’34 Desnivells: total 267
m. Acumulat 475 m. Cotxe: 107 km Josep Oranias i Josep Roca
Ens trobem a les 7 als Gorcs i marxem
per la Garriga. Agafem la C-17 i a
l’altura de Manlleu anem a prendre la
C-37 pel túnel de Bracons. En sortim
per dirigir-nos a les Planes d’Hostoles,
on prenem el trencall de Sant Aniol de
Finestres. A l’entrada del poble, al
costat del restaurant can Tura, agafem
una pista que ens porta al mas
abandonat de can Raspats, on
aparquem a l’era. Comencem a
caminar prop de les 9 per un enllosat
de pedra. Seguim unes marques
grogues i unes vermelles molt
descolorides. El camí és costerut i puja directe al santuari de Santa Maria de Finestres,
on visitem l’exterior. Després decidim pujar fins el castell del moro o de Finestres. El camí
després d’una primera pujada per damunt d’unes roques, planeja per un fresat camí i

puja decididament per un corriol i després per uns graons. Pugem a la Roca del Castell
(957 m) on gaudim d’un ampli panorama, des de Santa Pau i Mieres fins al Canigó, amb
tota la serralada dels Pirineus . Després baixem fins a una pila de pessebres i observem
les migrades ruïnes del castell. Retornem fins al santuari per arrencar la pujada al
Puigsallança. Passem per l’oratori de sant Antoni. Seguim les marques grogues i les
abandonem pel un corriol que avança directe. Quan trobem un entrebanc la majoria
baixa per entre pedres i ajudats per alguns ganxos de ferro. Només tres han optat per
retrocedir i baixar seguint les marques grogues. Ens retrobem i avancem directes per
entre faigs fins al Puigsallança (1.027 m). Hi arribem a ¾ d’11 i optem per esmorzar. El
cim ple de vegetació ens impedeix obtenir
la foto de grup amb una agradable vista,
doncs l’espadat ens permet mirar però
sense perspectiva. Després optem per
pujar al Puig del Faig Rodó. Quan visitem
l’impressionant faig amb una bancada de
pedra, on ens fotografiem. Pugem amunt
fins que se’ns permet, però sense visió.
De tornada desfem el mateix camí
d’anada fins al Santuari, encara que en
algun tram agafem corriols diferents, i des
d’allà a la masia can Raspats. Hi arribem
a 2/4 d’1 h. Ens hi estem una bona estona
tot conversant i decidim anar a dinar a la
Caseta de les Planes d’Hostoles. A la
sobretaula acordem que la propera
setmana anirem al Tossal d’Orriols des de
Castellar de n’Hug. Sortirem a les 7 dels
Gorcs.
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