
Puigsestela o Puig Estela des de Pardines 
26 de maig de 2010   
 
Integrants: Josep Maria Farnés, Jaume Muntan, Josep Oranias, 
Josep Roca i Jaume Ventura 
 

Distància: projectada 12’62 Km. amb altures 13’14 Km. –  
Temps 4’45 h.  Desnivells: total 725 m. Acumulat 771 m.  Cotxe: 98 Km. Josep Roca 
 
Ens trobem a la carretera de Llerona 
a les 7 del matí. Som bastant 
puntuals i marxem cap a la Garriga. 
Prenem la C-17 i travessem Ripoll i 
Ribes de Freser i ens dirigim a 
Pardines on aparquem a Can Roca, 
a la barriada de Puigsac, molt a prop 
de l’ermita de Santa Magdalena dels 
segle XII. A ¾ de 9 comencem la 
nostra caminada. Ens dirigim per 
una pista que passa prop del Torrent 
de Vilaró, cap a la Portella d’Ogassa. 
El camí encara que està molt poc 
senyalitzat, amb ratlles grogues, no 
té pèrdua doncs veus les referències 
dels cims. El camí puja molt planer i ho fem tranquil·lament. Després de parar a uns 
abeuradors pel bestiar als Plans de Moreroles ens desviem de la ruta que porta al 

Taga i ens dirigim, prat a través, cap a la Portella 
d’Ogassa. Agafem la directa i la pujada és forta 
encara que al caminar sobre l’herba podem seguir a 
un bon ritme. Seguim per la carena i passem pel 
Puig de Coma d’Olla (1930m). Després baixem una 
mica per reprendre la pujada al Puigsestela. 
Aquesta, malgrat travessa entre blocs de pedra, no 
presenta gaire dificultats, però cal prestar atenció. 
Arribem al cim (2013 m) a les 11’15 i ens arrasarem 
per esmorzar. Després fem la foto de conjunt, iniciem 



el retorn. Degut a la paret escarpada, seguim per la carena cap al Coll de Pal. Abans 
d’arribar-hi trenquem pel dret i baixem pel costat del filat, fins que arribar a un bosc de 
pins. Seguim pel Pla del Gorg, on prenem una ampla pista que passa per la barraca de 
l’Orri Vell fins al cotxe. El camí és una mica pesat. Fa calor i el terra ens escalda els 
peus. Arribem a les 13’25 al cotxe. Després ens arribem fins a Pardines. Mentre en 
Josep Roca fa unes gestions per encàrrec familiar, anem a prendre unes cerveses al 
bar. Després anem a dinar als Caçadors de Ribes de Freser. Ens atenen i dinem 
correctament, encara que a un preu al que no estem acostumats.  
A la sobretaula decidim que la propera setmana anirem al Puigsacalm des de Vidrà. 
 
Text i fotografies: Josep Maria Farnés  
 

 


