
Puigllançada des dels Alabaus 
21 de novembre de 2012   
 

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

Distància: Projectada 9’871 Km i amb altures 10’05 Km. Temps 3’52  
Desnivells: 590 m. Acumulat: 675 m. Cotxe: 115 km  Josep M. Farnés i Josep Roca 
 

Sortim dels Gorcs a les 7. 
Anem per la Garriga, Ripoll, 
Toses i aparquem a l’estació 
d’esquí els Alabaus de la 
Molina, ubicat a la Collada del 
Pedró. Abans d’arribar amb el 
cotxe ens cauen quatre 
gotetes comptades. 
Comencem a caminar a ¾ de 
9 i arrenquem directes per un 
a pista amunt. Després anem 
a buscar un camí que passa 
per la Costa Rasa. Trenquem 
per un altre camí en direcció al Cap de la Comella. Al cap d’una estona la colla 
capdavantera avança per directes fins que les tanques ens obliguen a canviar la ruta i 
retornar pel camí que hem deixat. L’altra grup prefereix pujar i passar per un accés 
superior. Ens retrobem i ens trobem personal del servei tècnic que preparen les pistes, 
amb els que establim un enriquidor canvi d’impressions. Trobem neu i observem el 
nostre cim, net i sense les antenes o pantalla. Pugem directes. Arribem al Puigllançada 
(2.408 m) a ¾ d’11 i parem a esmorzar. Després decidim baixar pel mateix camí i volem 
pujar al cim la Geperuda (2.289 m). Hi arribem a 2/4 de 12 tocats. Retornem i avancem 
cap al Cap de les Costes de l’Huguet. Des d’allà baixem més o menys directes cap a 
l’aparcament. Arribem les 12’37. Ens ha fet un dia clar i sense sol, però amb una gran 
visibilitat. El clima més aviat fred. Un cop reunits anem cap a Montgrony pel Coll de la 



Creueta i Castellar de n’Hug. En arribar ens frenen un ramat de vaques. Dinem al 
restaurant del Santuari de Montgrony. A la 
sobretaula decidim que la propera 
setmana anirem al Puigsacalm des del Coll 
de Siuret. Sortirem a 2/4 de 8  dels Gorcs. 
Quan sortim encara ens arribem a veure 
uns escaladors.  
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