
Puigsestela   (Serra Cavallera)    sortint de El tarter 

21 d’Agost 2019 
 

Integrants :   Bruy Karin, Carbonell Josep, Casas Josep, Corbera Joan, Font Mercè,  
Pous Josep,  Pratginestos Julià, Anna Ramos, Roca Josep, Rodri Josep i en Joel 

Kettnaker. 

Distàncies : Caminant 9,2 km , Cotxe  100 km  Carbonell-Casas  

Desnivells : Total 430 m.  Acumulat  514 m 

Horaris    :  Sortida 8,00 Arribada 12,50  caminat : 4 h, 50min  

Alçades :  Sort. 1597m  Arrib. 1597 m  Màx. 2017 m  Min 1581 
      

A les 6,00 ens trobem a l’àrea esportiva de Les Franqueses 
Seguim per la N-152 fins La Garriga on recollim a l’Anna 
Ramos , agafem la C-17 fins a Ripoll i seguim per la N-260. 
En arribar a Ribes ens desviem per recollir a La Mercè Font 
i el seu net, en Joel. Seguim fins a Pardines, on a la Plaça 
del Padró ens espera en Josep Roca i fem canvi de cotxe. Tots plegats seguim fins al Pla del Gorg 
on aparquem. Abans hem passat pel Veïnat del Puigsac, l’ Ermita de Santa Madalena i la cabana 
de l’Orri Vell. 
Cal constatar que malgrat que han cimentat un tros de carretera, desprès del torrent de Burgil, el 
camí des de Can Roca fins el Orri Vell no el pot fer un cotxe baix. 
Estem als plans del Orri Vell i de Pòrtoles que a l’abric de la Serra Cavallera durant l’estiu és un 
mar verd d’herba, on els ramaders i porten el bestiar des de temps immemorials, evidentment avui 
estava poblat de vaques amb els seus vedells i alguns cavalls. 

 
Tenim un dia amb cel clar i temperatura fresqueta, als voltants dels12 graus, és agradable per 
caminar. 
Sembla que tindrem un bon dia. 
A las vuit comencem a caminar per una pista ampla de terra que enllaça amb la Collada Verda, 
durant la primera mitja hora el terreny és planer, en travessar el petit torrent del Clot de Pòrtoles, 
deixem la pista i comencem a pujar vers el Coll de Pal. 
Caminem pel prat, més amunt, observem que una colla de 
voltors estant parats davant nostra, a mida que ens hi acostem 
aixequen el vol, en arribar on estaven les aus i veiem una 
vedella morta. 
A mitja pujada trobem el camí que ve de la Collada Verda, fins 
al Coll de Pal, seguim amunt. 
En arribar al Coll del Pal, fem una parada, ens agrupem i 
descansem.   
Gaudim de la vista de la vall del Ter, és un quart de deu i 
estem a 1776 m.  



Amb forces recuperades seguim amunt per la carena de Serra Cavallera, es formem petits grups, 
caminem pel costat del filat que separa les valls i que el bestiar no es barregi. Passem pel petit 
turó de la Parcel-la sobre els 1900 m. 
Un esforç final i estem al Puigsestela, el nostre objectiu de sortida, són les onze del mati i estem a 
2013m, ens disposem a esmorzar. 

Aquest cim d’alçada mitjana és un fantàstic mirador. No 
tenim prop nostre cap muntanya que ens privi la vista. 
Veiem Puigmal i tots els pics que envolten Núria, 
Bastiments i els cims de Vallter, per l’altre costat a sota 
nostre Sant Joan de les Abadesses, els petits pobles de 
Ogassa i Surroca,la vista arriba fins a Ripoll, i així 
podríem seguir, fins i tot a la llunyania intuim la Badia 
de Roses. 
Arriba el moment de marxar, abans fem la foto del cim. 
Seguim carenejan’t la serra i arranquem en direcció 
oest vers la Portella d’Ogasa, el camí es va estrenyent, 

i estones toca caminar per sobre de roques punxegudes que ens fa prendre precaucions per no 
caure. 
Abans d’agafar la pujada al cim de la Coma de l’Olla, un parell de Ginesters baixen directament 
per la Costa de Plans de cases. La resta segueix fins la Portella d’Ogasa per agafar el camí que 
va fins l’estany del Tarter. 
Poc abans d’arribar a lloc ens re agrupem tots plegats. Falta poc 
per la una del migdia i ja arribem als cotxes. 
Ha sigut una sortida molt maca, sense grans pretensions, però molt 
agradable, el bon temps i la companyia han fet que aquesta 
caminada ens deixi bon record. 
Amb els cotxes arribem a Pardines, en Roca ha fet les gestions 
pertinents per anar a dinar a cal Serra. 
Ens acompanyen al dinar, J. Martinez amb la seva neta i Mª Carme 
Carbonell (Sra Roca)  

En acabar el dinar fem una visita turística pel poble de Pardines.  

Propera sortida 6, a l’àrea esportiva de Corro d’Avall per anar a La Font del Home Mort des de 
Queralbs. 

Teníem pendent anar al pic d’Infern, 
però donat que som pocs a decidir, hem 
preferit ajornar la sortida per quan el 
grup sigui mes nombrós.  

 
 
 

 

Text : J. Carbonell 

Fotos : J. Corbera, J Carbonell  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 

 


