Puig de les Agudes Setcases Ripollès
9-10-2019

Assistents: Isabel alcalde, Jaume Bertran, Josep Carbonell, Vicens Catafal, Joan Corbera, Pep
Comas, Mercè Font, Julià Llobet, Toni Manuel, J M Martínez, Miquel Maymó, Josep Oranias, Tere
Pintó, Ismael Porcar, Josep Pous, Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri.
Distància:9,82km. Temps:5,52h. Temps en moviment: 3,17h. Temp: 11graus. Desnivell: 742m+.
Cotxes: 112 km, Jaume Bertran, Ismael Porcar, Julià Llobet, Josep Roca.
Ens trobem a l’àrea esportiva de Corró de Vall.
Som 18 de colla, sortim per la C17 fins a Ripoll,
girem direcció a Camprodon. Sant Joan de les
Abadesses parem a prendre el cafè. Seguim
fins a Setcases. Aparquem i ens preparem.
El grup B segueix fins la collada Fonda, fan el
cim del Puig de les Agudes amb menys
desnivell.
Sortim del poble de Setcases tenim 11 graus de
temperatura, el matí és poc clar i amb boira.
Puig de les Agudes 1.976m Setcases
Passem pel pont del riu Ter i girem a la dreta,
tot seguin les marques de GR i seguim una circular del Wikiloc .
Anem guanyant alçada amb força desnivell. A les 11h arribem al pla de Lliens i parem a esmorzar,
tot mirant unes marmotes que paren el sol.
Deixem el GR i seguim el trak. Trobem força boira. Tenim dubtes de les dades que ens marca el
trak, però amb tota la confiança seguim un filat elèctric, passem pel pla de les Bigues i arribem al
cim d’avui Puig de les Agudes (1.967m) són les 12h. Ens fem la foto de grup reivindicativa
LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS .

Iniciem el descens pel mig del prat, ja que no hi ha camí fins un tros més avall. Els boletaires del
grup gaudeixen i troben rovellons i algun cep, a l’arribar a la cabanya de Socarrats entrem al camí.
Veiem el poble de Setcases molt avall anem baixant i hi arribem a les 14,15h. Al moment que
també arriben els companys de l’altre grup. Una bona matinal, i molt novadora per nosaltres.

Anem Anem a dinar al Mas Repunxó de Sant Joan de les Abadesses, ben atesos com sempre.
La propera setmana farem el tram Vic Centelles de la MARXA DE LA LLIBERTAT.
Ens trobarem a les 6,30h a l’estació del Nord a Granollers Canovelles.
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