Regió de les Agulles i Coll del Port
7 de gener de 2015
Integrants: Vicenç Catafal, Joan Corbera, Josep M. Farnés, Miquel
Maymó, Manel Molina, Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri
i Salvador Vilà
Distància: Projectada 6’654 i amb altures 6’726 Km. Temps: 3’37 hores. Desnivells:
263 m. Acumulat: 326 m. Cotxe: 84 Km. Miquel Maymó i Manel Molina
Ens trobem a les 7 a Can Vicenç de
Palou. Arrenquem a les 7’20 amb una
nova ruta que surt de Can Maçana i
per envoltar les Agulles de Montserrat.
Anem a buscar l’autopista. Després de
Terrassa sortim per Vacarisses, cap a
Monistrol i Can Maçana on aparquem.
Arrenquem prop de 2/4 de 9 pel camí
de la Roca Foradada fins al Coll de
Guirló (797 m) on agafem el camí de la
Portella, on avancem cap el refugi
Vicenç Barbé. Passem pel mig de les
Portelles per una complicada canal vertical d’uns 30 metres que ens porta al Coll de la
Portella. Dalt ens hi trobem un grup de cabres. Seguim i després d’uns dubtes
recuperem el camí que ens porta al Refugi. Seguim pel camí del Pas del Príncep fins al
Coll del Port (974 m) on a les 10 i ¼ parem a esmorzar. Baixem pel camí del Coll del
Port fins al peu de la Cadireta. Esperem en Joan Corbera s’ha avançat per pujar a la
Roca Foradada. En agrupar-nos de nou seguim fins a Coll de Guirló on ens fem la foto
de grup i retornem al nostre aparcament de Can Maçana, on hi arribem a les 12 del

migdia. Ha estat un dia emboirat i sense
sol. Després fem votacions i visitem el
Monestir. De retorn anem a dinar al
Casot de Marganell. A la sobretaula
decidim que la propera setmana anirem
a Cabrera. Sortirem a 2/4 de 8 de
Llerona.
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