
Puntes de la Vinyola 
25 de juliol de 2012   
 

Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep Maria Farnés, Julià 
Pratginestós i Josep Roca 
  

Distància: Projectada 9’52 Km i amb altures 9’808 Km. Temps 5’49 
Desnivells: 712 m. Acumulat: 906 m. Cotxe: 164 km Josep Roca 
 

Ens trobem a 2/4 de 7 al Gorcs i 
prenem la C-17 a la Garriga cap a 
Ripoll, seguim per Ribes de Fresser i 
Puigcerdà, on ens desviem cap a 
Latour de Carol. Trenquem per Porté-
Puymorens, i a Coll de Pimorent pre-
nem una pista, en molt mal estat, fins 
al costat de la bassa de l’Orri de la 
Vinyola. Visionem les escarpades 
parets del circ de l’Orri de Vinyola, 
motiu de la nostra excursió,amb les 
seves impressionants canals. Comen-
cem a  caminar a les 9 tocades i anem 
a buscar una pista d’esquí, que seguim fins que per corriols i pedrons anem pujat fins al 
costat del Pic de la Mina, després el camins es compliquen i avancem entre pedres i 
corriols. Observem l’estany dels Pedrons. Tocades les 11 h. parem a esmorzar. Quan 
reprenem el camí aquest passa per terreny sorrenc i relliscós. El dia és molt clar i ens 
permet observar la Muga, la Tossa Plana de Lles. El pic de la Font Negra i de la Font 
Freda, entre molts d’altres. Passem pel Coll de l’Orri de la Vinyola i pugem directes a les 
Puntes de la Vinyola (2.752 m) a ¾ d’1. Després baixem un tram amb la intenció de pujar 
a Les Valletes, però degut a l’hora i al cansament decidim retornar. Anem fins al Coll de 
l’Orri de la Vinyola i baixem amb moltes precaucions per la tartera d’una de les canals. 
Quan deixem aquesta tartera mostrem la nostra satisfacció pel camí seguit. Al principi de 
l’Estany de l’Orri de la Vinyola hi trobem uns francesos que ens havien seguit en l’ascens 
inicial. Cap al final de l’estany un parell de la nostra colla hi prenen un bany gèlid, mentre 
un altre s’hi refrescarà els peus. Després avancem per corriols i pedrons i trobem un 



ramat d’ovelles i un parell de gossos ens reben 
agressivament. Seguim i recuperem el camí d’inici fins 
al cotxe. Són les tres i decidim anar a dinar a Ventolà. 
Després d’observar la pista d’esquí per on volem tornar 
venen un gendarmes decidits a multar-nos per haver 
pujat amb el cotxe fins aquell indret. Ens confirmen que 
no hi ha cap indicador prohibitiu, però la ignorància no 
ens eximeix de la infracció. Obtenim el perdó després 
de les nostres consideracions. A ¾ de 5 arribem a ca 
l’Anna. Després a la sobretaula decidim que la propera 
setmana anem als Pics d’Envalira. Sortirem a les 6 dels 
Gorcs.                                                                                                                       
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