
 

Puigllançada des de la collada del Pedró 

5 de maig de 2021 

Assistents: Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Pep Casas, Joan Corbera, Mercè 

Font, Josep Ma Martínez, Miquel Maimó, Esteve Mogas, Ferran Mur, Ismael Porcar, Josep Roca. 

Distància: 12,7 km Desnivell: 680m+ Temps:5h Temps en moviment:3,48h Temp: 8 graus 

Cotxes: 115Km Jaume Bertran, J Ma Martínez, Josep Roca. 

Ens torbem a les set del matí i 

anem a buscar la C17 a l’arribar a 

Ribes de Freser fem el cafè, a can 

Gusi. 

Seguim fins a dalt de la Collada 

de Toses, girem cap a l’esquerra, 

i agafem la carretera de Castellar 

de n’Hug, aparquem al pàrquing 

de la collada del Pedró. 

Són les 9h quan comencem a 

caminar. Fa bon dia però fresquet. 

Els cims estan força 

emblanquinats, el Puigmal està molt nevat. Ens preparem i comencem la circular,estem a 1800m+  

Anem pujant i trobem les primeres reconades amb neu.  

 Anem pujant i trobem neu. Als 2000m ja n’hi ha molta. A l’arribar a 2200 al Cap de les Costes de 

l’Huguet parem a esmorzar, hem pujat 400m de desnivell i portem dues hores. Esmorzem a la 

base del telecadires per poder seure, perquè tot està nevat. 

Ens falten 200m+ de 

desnivell per fer el 

cim d’avui. Anem 

pujant, el grup 

s’estira, arribem al 

cim a les 12 estem 

contents. El cel 

espectacular,la llum 

preciosa, les boires 

negres, tot molt 

bonic. Estem a 

2.409,2m. Ens fem la foto de grup, un cop més tristament reivindicativa, AMNISTIA , PRESOS 

POLÍTICS I EXILIATS. 

Dalt del cim hi trobem poca neu degut el vent que se l’ endú cap a altres raconades  

Per no tornar per on hem pujat seguim uns trac del Wikiloc. Tot fent una circular. La baixada és 

nova pels Ginesters.  

Anem baixant i la neu va desapareixent dels nostres peus. La baixada per la Costa Geperuda, 

realment fa honor al seu nom.  

Durant tot el matí no ens hem creuat amb ningú, però sí ens hem creuat amb una família d’isards, 

i una llebre a la porta del seu cau ens permet fer-li unes fotografies, un paisatge fantàstic. 

Ja veiem el pàrquing a la llunyania i a les dues del migdia arribem als cotxes. Més de dotze 

kilòmetres, i set-cents metres de desnivell positiu, la neu ens ha acompanyat tot el matí. 

 

 AMNISTIA 

                                                          Cim del Puigllançada 2.409,2m 



 

Anem a dinar a Ventolà a ca l’Anna, molt ben atesos. Ens han posat en tres taules, molt espaiats. 

Contents de retrobar-nos després del confinament comarcal pel COVID-19.   

La propera setmana anirem al Costabona des de les roques d’en Mercer. Espinabell. 

Sortirem a les 7h del matí de l’àrea esportiva de Corró de Vall. 

 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/puigllancada-de-del-collet-del-pedro-72244065  

 

 

       Fotografies: Joan Corbera 

       Text: Miquel Maimó Cirera 
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