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Distància: Projectada 6’64 i amb altures 6’753 Km. Temps: 2’22 Desnivells: 443 m.  
Acumulat: 450 m.                             Cotxe:. 108 Km.   Ismael Porcar i Josep Roca 

 

Arrenquem a les 6 de Llerona per anar al Puigmal des del Collet de les Barraques. Els 
pronòstics de mal temps no ens aturen. Anem com de costum fins a Ripoll, on parem per 
prendre el cafè i decidim continuar fins on puguem. Passem per Ribes de Fresser i a 
Planoles trenquem cap al collet de les Barraques on aparquem a l’esplanada del collet. 
Comencem a caminar a les 7’50 i reculem per la carretera fins a una pista a la nostra 
dreta amb una tanca que salvem. Al cap d’una estona comença a plovisquejà. Esperem 



encara una estona però 
finalment traiem els 
impermeables i capelines i 
ens hi emboliquem. Avan-
cem muntanya amunt 
arrenglerats. Passem pel 
Roc Blanc i seguim pel 
costat d’un tancat. Prenem 
la Serra de Planès o també 
anomenada la Vaquerissa.  
Passem pel costat d’unes 
vaques pasturant. Pensem 
que no arribarem al nostre 
objectiu a l’observar el 
Puigmal notablement 
emboirat. Possiblement 
arribarem al Puig de Dòrria 
o al Pas dels Lladres. 
Abans d’arribar-hi augmen-
ta la pluja i a les 9 i ¼ 
després d’una nova reunió, 
malgrat la nostra tossude-
ria, desistim. Retornem pel 
mateix camí fins a 
l’aparcament. Hi arribem a 
les 10 i ¼. Decidim anar 
fins a Ventolà a refugiar-
nos a ca l’Anna on hi 
arribem a les 11. Hi fem 
l’àpat (esmorzar-dinar) i a 
la sobretaula decidim que 
la propera setmana anem 
al Comabona des del Coll 
de les Bassotes, si el 
temps ho permet. Sortirem 
a les 6 dels Gorcs. 
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