Puig Cornador i Santa Margarita de Vinyoles
23 de març de 2011
Integrants: Josep Carbonell, Ricard Caussa, Pep Comas, Joan
Corbera, Josep Maria Farnés, Josep Oranias, Ismael Porcar, Josep
Roca, Jaume Ventura i Salvador Vilà
Distància: projectada 14’26 Km. amb altures 14’63 Km. Desnivells: total 408 m.
Acumulat 565 m.
Temps 5’23h.
Cotxe: 60 Km. Josep Oranias i Josep Roca
Ens trobem a les 7 als
Gorcs. Els del Maresme
se’ns demoren una mica,
però sortim aviat. Anem
cap a la Garriga on
prenem la C-17 que
deixem a Sant Quirze de
Besora. Ens dirigim per
Sant Agustí de Lluçanès
a Alpens. Aparquem a
l’entrada del poble a les
8 i ¼ i retornem per la
carretera al kilòmetre 14,
on comença la nostra
excursió. Tenim intenció
d’anar a la font del Pi i al
gorg d’en Clarà, però al
cap d’una estona entrem
a un abocament de runes i ens adonem que hem de rectificar. Prenem un camí de
baixada i per sort trobem un vehicle que ens indica que anem en una altra direcció. Com
que en tenim informació seguim fins a ca n’Anfruns, Trenquem cap al Massot i cap al
Grau de l’Olla. Fins aquí anem per amples pistes. Quan divisem l’ermita de santa
Margarita de Vinyoles, hi ha un intent de pujar directe. Una expedició fa una incursió
sobre el territori. Quan ens informen que segueixen malgrat el camí es complica, la resta
retrocedeix cap a Puig-empí. Ha estat una mala informació doncs tots ens ajuntem de
nou. Aviat trobem indicacions de GR 1, d’un PR i senyals blaves. Ens fan travessar per
grans blocs de pedres i ens porten a la cruïlla, coneguda com el Coll Tallat (1150 m) que
marca una forta pujada que ens condueix al Puig Cornador (1228 m). Hi arribem tocades
les onze i esmorzem. Repassem la suprema visió panoràmica i les seves muntanyes i
retornem a la cruïlla anterior, on en Ricard Caussa i en Jaume Ventura inicien el
descens. La resta anem cap a l’ermita de Santa Margarita de Vinyoles. Agafem un camí
marcat pel GR 1. Travessem el Coll Manegat al final del trajecte hem de superar un sifó
per accedir a l’ermita situada a 1208 m d’altura. Una inscripció indica que la por de la
pesta m’ha edificat. 1854. De tornada agafem la directe i avancem esglaonats a tota
pastilla. Després reprenem el GR-1 que passa per un corriol d’aigua. Mes endavant

passem pel costat de la
singular Roca de Pena.
Arribem a cal Torrats on hi
trobem una escola en plena
activitat. Seguim i arribem a
l’aparcament a ¾ de 2.
Preguntem i ens aconsellen
anar a dinar a la Fonda
d’Alpens. Ens sorprèn el
nombre de gent entaulada.
Brindem amb cava per
celebrar el meu aniversari,
encara que retardat a la
diada del meu sant. A la
sobretaula decidim que la
propera setmana anirem al
Puig del Far des de Vilanova de Sau. Sortirem a 2/4 de 8 dels Gorcs.
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