
Puig de la Canal Freda  
6 d’octubre de 2010   
 

Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera Josep Maria 
Farnés, Jaume Muntan, Josep Oranias, Ismael Porcar i Josep Roca  
 

Distància: projectada 9’735 Km, amb altures 10’12 Km. Temps 5’26 h  
Desnivells: total 923 m..    Cotxe: 150 Km. Josep Roca i Ismael Porcar 

 

Ens trobem tots als Gorcs a les 6 del matí. Prenem la ruta habitual a la Garriga per la 
C-17 fins agafar l’Eix tranversal per 
Berga cap a Bagà, on prenem una 
pista que ens porta a l’Hospitalet de 
la Roca Sansa on parem, després 
de superar el riu de Hospitalet a la 
Baga del Claper. Iniciem la 
caminada a les 8 i ¼ del matí. Partim 
d’una alçada de 1408 m. Agafem el 
PR C-126 molt ben marcat, amb 
pintura i també amb cercles 
metàl·lics pintats. És un sender molt 
agradable transitar-hi, que puja ferm. 
Hem de saltar un filat que fa de 
tanca pel bestiar. Seguim pel Camp 
del Teixó. Fa un dia esplèndid i 
veiem com el sol il·lumina parcialment les muntanyes amb una singular brillantor. Un 
radiant Pedraforca resplendeix amb la llum de l’albada. Entre nombrosos boixos 
observem matolls de sajolida, farigola i orenga. Després passem pel peu de la Roca-
Sansa i seguim pel Collet de Deugràcies fins a Coll de Jou (2021 m.) on hi parem a les 
10 i ¼ per esmorzar. Després prenem el GR-150.1 que passa per un bosc de pins 
sobre un prat magnífic, per sota la Roca del Llamp. El 14 de maig del 2008 hi havíem 
pujat i estava molt nevat. Ens enfonsàvem fins a mitja cama i la boira baixa no ens 
deixava veure res. La majoria varem parar a l’altura de 2260 m. Dos del grup 
avançaren per camins diferents al Puig de la Canal Freda. Avui, podem testificar que 

tota la colla pugem 
al seu cim de 2331 
m. a les a 2/4 de 
12 del matí. 
Després de l’as-
censió ens ado-
nem, que la paret 
de pedres on hem 
passat és la més 
complicada. Ens 
falta molt poc per 
arribar a la Tosa, 
però per avui ja n’hi 
ha prou. Gaudim 
de l’ampli paisatge 
de la Cerdanya i la 
visió dels Pirineus 
amb una claredat 
extraordinaria. Re-



passem cims que hem pujat, que no ens el acabem. 
Iniciem el descens a un excessiu ritme, que ens farà 
més rutinària la baixada. Ara el sol ens toca i agreuja 
el cansament. Arribem al punt d’origen a 3/4 de 2 del 
migdia, després d’haver fet 923 metres de desnivell. 
Prenem la cervesa de rigor i decidim anar a dinar a 
Santa Bàrbara, a la colònia minera de sant Corneli a 
Cercs. Ens fan esperar doncs està abarrotat. Quan 
ens atenen van ràpids i sortim satisfets. Decidim 
durant l’espera que la propera setmana farem la 
travessa de Fontlletera a Ull de Ter. Sortirem amb 
dues expedicions que aparcaran els respectius 
cotxes en els seus extrems. Sortirem a les 7 dels 
Gorcs.  
 
Text: Josep Maria Farnés     
Fotografia: Joan Corbera, i Josep M. Farnés 


