
La Trona des del Figaró  
15 de desembre de 2010   
 

Integrants: Ricard Caussa, Pep Comas, Joan Corbera Josep Maria 
Farnés, Josep Oranias, Josep Roca i Jaume Ventura  
 

Distància: projectada 14’08 Km.amb altures 14’41 Km. Temps 5’36 h  
Desnivells: total 522 m. Amb altures 592 m.    Cotxe: 15 Km. Josep Oranias – Josep Roca 
 

Ens trobem als Gorcs a les 8 del 
matí i sortim puntuals cap a la 
Garriga on prenem la C-17 que 
ens porta al Figaró on aparquem 
al començament del PR C-33 
que va del Figaró a la Garriga. 
Comencem a caminar prop de 
2/4 de 9 h. El sender no té 
pèrdua. Puja decidit pel mig del 
bosc d’alzines i roures pel costat 
del torrent del Bosc Negre. 
Passem pel costa de la Balma i 
més amunt tenim el petit mirador 
del Sot del Bac, just a sobre del Salt del Prat, que ens permet veure els monòlits de 
l’Agulla del Salt i al seu darrera la Germana Gran i la Germana petita, que ha servit per 
iniciar a molts a l’escalada. Seguim pel coll de la Pedra Dreta i ens apareix imponent  la 
Trona, espectacular penyal que sobresurt de la cinglera. Continuem per un corriol 
ascendent i pugem al cim de la Trona, a excepció del més jove i el més gran de colla. 
Observem el castell de Montmany, fantasiosament anomenat com Castell del Moros, i el 
turó de la Cuspinera. Després reunits optem per anar en direcció a Puiggraciós per 
baixar al primer grau que trobem. Abans fem una parada per contemplar els Pirineus 
nevats. Agafem un tram del GR-5, però aviat el deixem per un camí que passa prop de 
la cinglera, malgrat segueixi unes línies elèctriques. Passades les 11 h. parem per 
esmorzar. Quan reprenem la marxa seguim el camí que ens porta a la taula de pedra i 
tot seguit prenem el grau de Montmany. La baixada és vertical, però agradable, malgrat 
està maltractada per les motos. Seguim pel camí que en porta sota mateix del Santuari 
de Puiggraciós. Passem per l’ermita de Sant Pau de Montmany, que Raimon Casellas 
va popularitzà com el Sots Feréstecs on hi ambientà la història d’aquesta vall i que 
acabà donant el nom a la vall. Seguim pel casalot de l’Ullà, que sorprèn al seu entorn la 
quantitat de vehicles abandonats. Després prenem la carretera asfaltada que seguim 
fins a l’estació de tren del Figaró. Hi arribem a les 2 del migdia. Els conductors en venen 
a recollir amb seus els cotxes i anem a dinar a la Garrafa de la Garriga, on s’incorpora 



en Josep Car-bonell. 
A la sobretaula deci-
dim que la propera 
setmana anirem als 
Bufadors de Beví. 
Sortirem a les 8 del 
Gorcs. 
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