Puig de les Salines o de les Pedrisses
24 d’octubre de 2012
Integrants: Josep Maria Armengol, Josep Carbonell, Pep Comas,
Joan Corbera, Josep Maria Farnés, Josep Oranias, Julià
Pratginestós, Albert Porcar, Ismael Porcar (i Neret), Josep Roca,
Josep Rodri i Salvador Vilà
Distància: Projectada 13’52 Km i amb altures 13’82 Km. Temps 4’52 Desnivells: 746 m.
Acumulat: 1112 m. Cotxe: 145 km Josep Oranias, Ismael Porcar i Josep Roca
Sortim del Ramassar a les 7 i anem
cap a Cardedeu on prenem la
Autopista AP-7 i en sortim a
Figueres. Seguim fins a la Vajol on
fem una parada tècnica. Continuem
fins al desviament que indica el
Santuari de la Salines. Aparquem els
cotxes i a les 9’20 comencem la
nostra excursió pel camí de Maçanet
de Cabrenys a les Salines. Només
començar hem de sortejar tres grans
bassals d’aigua. Després fem una volta tot passant pel coll de Lli. Deixem el trencall del
castell de Cabrera i seguim per la pista amb alguns trams cimentats. En passar per la
cova de les Salines anem a l’entrada del Santuari de les Salines, parem a esmorzar al
voltant de les 11 h. Quan reprenem la marxa seguim el rètol que assenyala el pic de les
Salines. Seguim un corriol molt ben marcat, que puja de manera constant. El
capdavanter marxa lentament –a pas de mulo- fins a la carena, on seguim per la línia
fronterera fins al Puig de les Pedrisses o també conegut com el pic de les Salines (1.333

m). Sorpresa per la quantitat de material, amb un insult als espanyols que no responen
en francès. És un excel·lent mirador on
observem el Canigó, la vessant francesa, així
com el Moixer amb les seves antenes, que no
ens permet divisar el Roc de Frausa. Retornem
pel mateix camí i continuem fins al Coll dels
Pous, on hi ha una bassa artificial. A partir
d’aquest punt en Josep Carbonell, en Josep
Oranias i en Salvador Vilà opten per baixar per
la pista cimentada i les resta baixem per un
corriol fins a les Salines. Continuem fins a
l’encreuament dels dos camins on ens agrupem
de nou. Seguim per la pista i avancem a
diferents ritmes. Alguns van a les font de les
Salines. D’altres visiten les restes del Castell de
Cabrera. També algú aprofita per recollir
castanyes. En retrobar-nos al final de la pista
anem fins a La Vajol on dinem a Ca la Conxita A
la sobretaula decidim que la propera setmana
anem a les gorges d’Estiula. Sortirem a 2/4 de 8
dels Gorcs.
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