Puigsacalm de Coll de Siuret i pel Salt de Sallent
5 de decembre de 2012
Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera, Josep
Maria Farnés, Ismael Porcar (i Neret), Julià Pratginestós, Josep
Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà
Distància: Projectada 14’61 Km i amb altures 14’77 Km. Temps 5’46
Desnivells: 504 m. Acumulat: 616 m. Cotxe: 85 km Ismael Porcar i Josep Roca
Sortim dels Gorcs a les 7 tocades.
Anem per la Garriga, on agafem la C17. En sortim a Santa Maria de
Besora. Passem per Vidrà i anem a
Coll de Siuret on aparquem.
Comencem a caminar a les 8’38 per
una ampla pista que avança cap al Pla
Traver . Trobem un senyal que ens
indica el Puigsacalm i en seguim la
direcció.. Passem pel Collet de Sant
Tomàs, el Collet Mig i la Collada de
Sant Bartomeu. Trobem alguns prats
nevats i que hem de travessar sense
dificultat. Uns filats ens dificulten el
pas i ens desviem per un corriol que passa pel sud del Puig de Miralles. Camí que
recordem d’altres vegades i que ens permet observar el panorama de Sant Bartomeu de
Covildasses, la Serra del Curull i la Serra de Bellmunt. Passem pel Coll de Manter i
avancem pels seus Rasos. Travessem una tanca i seguim el corriol fins que ens situem
al peu el Cim del Puigsacalm (1514 m). Hi pugem i a les 10’45 parem a esmorzar.
Després seguim per la Rasa Alta i pugem al Puig dels Llops (1.486 m). Hi arribem a les
11’23 i baixem per un corriol bastant dificultós amb grans bloc de pedra i algun tram amb
gel, que avança cap a l’ermita de Santa Magdalena del Mont. Quan arribem als peus del
Puig Corneli, optem per baixar directes. Aviat trobem una ampla pista amb grans pedres
i trams cimentats, que ens permeten baixar amb comoditat. Quan arribem al Salt de

Sallent ens desviem per
contemplar-lo. El gel en
dificulta
la
baixada
d’aigua. En retornar ens
desviem , sense voler, i
passem per trams amb gel
i fang. Travessem la riera
de Sallent i recuperem el
bon camí. Avancem fins la
tanca de la masia de
Sallent i seguim la pista
fins als nostres cotxes. Hi
arribem a 14’25 h. i
decidim anar a dinar a
Vidrà. Anem a l’hostal
l’Escarrà i a la sobretaula
decidim que la propera
setmana anirem a la Mola
des del Coll d’Estenalles.
Sortirem a 2/4 de 8 del
Ramassar.
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