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Sortim a les set en punt dels Gorcs en 
direcció Ripoll, Ribes i Pardines, 
travessem aquesta població i per la 
pista cimentada arribem a Santa 
Magdalena i el mas Roca on deixem els 
vehicles. Pocs metres enllà trobem una 
cruïlla amb indicadors que ens 
informen, a la dreta cap a la Portella 
d'Ogassa, a l'esquerra cap a Coll de 
Pal, ràpidament ens posem d'acord i 
decidim pujar per Coll de Pal, per tant 
seguim per aquesta pista ample fàcil i 
de bon anar. Seguim endavant amb els 
pendents del Puig Estela a la nostre 
dreta fins que en un moment determinat 
i amb el Coll clarament situat, la pista es 
distancia clarament del nostre objectiu, 
aleshores directament fem cap a uns 
rasos que ens acosten al Coll, trobem 
un cert camí amb marques, que seguim, 
però veien la pujada en bones 
condicions ataquem directament cap la carena, d'aquesta manera en arribar-hi superem llargament el 
Coll, ens reagrupem ja que cada u havia pujat al seu aire i per on li semblava i ja sempre per la carena 
fem el cim del Puig Estela. Ni un núvol, per el sud una lleugera boirina omple el fons de les valls, solament 
els cims n'emergeixen, amb el Montseny al fons presidint-ho tot, al nord la Serralada Pirinenca encara  



 
amb un bon mantell blanc que va del Canigó fins la Serra d'Ensija, el temps se’ns para i no tenim cap 
pressa per marxar, no queda però altre remei i continuem carena enllà en direcció a la Portella d'Ogassa. 
Abans d'arribar a la Portella, ja comencem a baixar per anar a trobar el corriol que baixa del Taga, en 
arribar als abeuradors nou agrupament de la colla, refrescada i ja el camí que resta fins Santa Magdalena 
per pista fàcil i còmoda ens porta al final de la sortida. Fem un tomb per l’església de Santa Magdalena, 
una breu parada a Pardines i anem al ja conegut Restaurant del Llac a Campelles, a la sortida de Ribes, 
amb bon ambient decidim per la setmana vinent anar al Costabona, a acomiadar la neu, sortirem a les set 
del Gorcs. 
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