
Set Homes 
16 d’octubre de 2013       

 

Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep M. Farnés, Miquel 
Maymó, Jaume Muntan, Ismael Porcar (i la Neret), Josep Rodri,  
Julià Pratginestós,  Josep Roca i Salvador Vilà 

  
Distància: Projectada 10’17 Km i amb altures 10’50 Km. Temps 5’21 Desnivells: 885 m. 
Acumulat: 937 m. Cotxe: 150 Km. Ismael Porcar i Josep Roca 

 
 

Ens trobem a les 6 del matí als Gorcs. 
Arrenquem cap a la Garriga per agafar 
la C-17. Sortim a Ripoll i després d’una 
parada curta pel cafè, ens dirigim cap a 
Prats de Molló, passant pel Coll d’Ares. 
Abans d’entrar a la Presta trenquem 
cap a Sant Sauveur-La Porcigoule. La 
carretera trenca vers els Estables. Es 
converteix en pista –actualment en 
obres- i aparquem al Coll de la Regina 
(1.776 m), després d’arribar-nos primer 
a la cabana dels Estables i demanar 
informació. Pel camí ha roinejat degut 
a la boira i així ho farà durant una curta 
estona. Les obres, la pista, les 
tanques, les vaques i els vedells, ens demoren l’inici de l’excursió. Comencem a caminar 
a les 9 i ¼ i seguim la ruta d’un GR amb nombroses estaques i pedrons. El sender 
trenca a la dreta per passar per sota el roc de la Descàrrega i seguim pel serrat dels 



Miquelets. Passem per un 
tram amb nombrosos pins 
negres podats i tallats. 
Divisem el pic dels Set 
Homes cobert de boires. 
Aviat clareja i gaudim d’un 
magnífic paisatge. Fins i 
tot sento comentaris: es 
divisa en la llunyania el 
Tagamanent i també el 
Mongrí.  Deixem el GR 
passant per l’esquerra del 
refugi de les Xicoies i en la 
distància hi observem el 
refugi del Plaguillem. 
Abans d’arribar al coll dels 
Bocacerç parem a 
esmorzar, arrecerats pel 
vent. Són ¾ d’11. Quan 
arrenquem passem per 
l’esmentat coll i iniciem 

l’ascens seguint pedrons i 
estaques grogues. Hem de 
travessar per damunt de 
grans blocs de pedra 
llescades. Arribo dels últims 
al cim dels Set Homes 
(2.661 m) a 2/4 d’1. Fem la 
foto i renunciem a pujar al 
Puig de Rojà, degut al 
temps i la manca de visibili-
tat. Iniciem el descens. La 
prudència, a causa de la 
boira, ens aconsella tornar 
pel mateix camí. Avancem i 
tenim uns moments 
d’indecisió al serrat dels 
Miquelets per recuperar el 
GR. Després avancem cap 
als cotxes. Hi arribem a les 
14’40 i apostem anar a dinar 
a Molló al restaurant 
l’Enclusa. Hi arribem a les 4 
i ens atenen -cosa que 
agraïm-. A la sobretaula 
decidim que el proper 
dimecres anirem a la serra 
de Madres. Sortirem a les 6 
dels Gorcs. 
 
Text: Josep M. Farnés  
Fotografia: Joan Corbera  


