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Integrants: Josep Carbonell, Alfons Carrera, Josep Comas, 
Jaume Muntan, Josep Oranias i Josep Roca. 
 
 
 

Comencem la sortida 
d'avui de la millor 
manera possible. En 
arribar al polígon de 
la Garriga, un altre 
vehicle es posa al 
nostre costat i ens fa 
senyals. És el nostre 
company Oranias, 
amb qui no comp-
tàvem per la sortida, i 
que s'incorpora al 
grup. Seguim i a 
Martinet recollim l'Al-
fons, amb qui com-
pletem el grup. 
 

Pugem cap a Lles i 
Cap de Rec. Passat 
aquest punt i en l’indicador de l'estany de l'Orri, deixem el cotxe. Són les nou en punt. 
Pugem cap a l'estany, el deixem enrere, i girem cap a llevant deixant el clot de l'Orri i 
enfilant-nos al prat Castilló i per continuar al clot de la Riba, el creuem i davant nostre 
un vertiginós descens ens separa del rierol que baixa dels estanys de la Muga i rere 
seu el cim de la Muga el nostre objectiu. Un estret corriol s'insinua entre els nerets, 
que tot ho omplen. Som-hi, no ens ho pensem dues vegades, i avall. Afortunadament 
el corriol ens porta fins a baix i ja amb facilitat arribem al rierol. Parem, ja son prop les 
onze i ens cal recuperar per la forta pujada que ens espera. 
 

Seguim enda-
vant a la re-
cerca d'una 
petita senda 
que s'insinua 
a la vesant de 
la Muga, un 
tant pel dret 
l'aconseguim. 
Després la 
marxa es faci-
lita fins que 

sobtadament  
perdem el ca-
mí. Ara tor-
nem a la di-
recte fins la 
carena de lle-
vant que pre-
nem decidits i 
que ens porta 



al cim on arribem després d'un notable esforç.  
Un dia esplèndid amb una 
panoràmica de primera, 
per un cantó tots els pics 
d'Andorra amb la Pica 
d'Estats presidint-ho al 
fons i per l'altra banda el 
Cadí i rere seu el 
Pedraforca, i a llevant fins 
el Carlit. 
 

Després d'assaciar-nos 
en la contemplació i fer la 
foto de rigor, baixem cap 
la carena de ponent fins 
el coll de la Muga i d'allí 
ràpidament l'estany, on 
els més agosarats prenen 
un bany i els altres una 

bona refrescada i els peus en remull. Cal remarcar que ací retrobem un parell de 
xicots, pescadors de Torelló que havíem saludat el matí al prat Castilló i que ens 
ofereixen un parell d’es-
plèndides truites acabades 
de pescar. Les refusem 
doncs no sabíem com 
portar-les. Continuem i 
afortunadament per pujar 
al clot de la Riba, trobem 
la millor opció, i hi accedim 
sense dificultat. Passat el 
prat Castilló decidim fer 
una parada, doncs neces-
sitem refer-nos. Entretant 
han anat apareixen 
núvols. Quan ja anàvem a 
continuar, la música d'una 
forta tronada ens espe-
rona, cau un lleuger 
plugim, que no va a més. 
Plenament recuperats arri-
bem a prop les quatre al 
final del trajecte. 
 

Avall, trobem  que a Lles 
tot està tancat. A Martinet 
ja no ens atenen, així que 
el més raonable és anar a 
ca l'Anna de Ventolà, on 
fem un dinar-berenar-
sopar, on els peus de 
ministre a la brasa triomfen. 
 

A la sobretaula es decideix la setmana vinent anar de Núria al refugi del Coma de 
Vaca i a Queralbs. Es sortirà dels Gorcs a les 6 del matí.  
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