
Tossa Plana de Lles amb raquetes 2.916 m. (Cerdanya) 

  
Comarca: Cerdanya. 
  
Data:  Diumenge 14 de març de 2010 
  
Participants (30):  Lluís Balsells, Montse Jordà, Joan Gassol, Encarna Hidalgo, 
Joan Sentís, Toni Coll, Pili Inostroza, Joan Marqués, Maria Alías, Àngels 
Romeu, Gustau Pera, Josep Mariné, Mª Cinta Prats, Jordi Mariné, Sabina Díaz, 
Dani Ros, Amèlia Salvat, Marcel Fortuny, Susana Álvarez, Javier Merino, Pere 
López, Tatiana Stupina i Dària López. Invitats:  Joan Vaqué, Montse Salsench, 
Joan Aguilar, Martí Vandellós, Maria Alba, Ana Guzmán, Cristina Vilella. 
  
Temps total: 7 hores i 15 minuts.               Temps real: 6 hores. 
  
Desnivell: 952 m.Desnivell acumulat: 1.150 m. Distància recorreguda: 11.200 
m. 
  
El dissabte tretze de març de 2010 anem arribant, com un degoteig, al refugi 
Cap de Rec a la Cerdanya, que es troba a 1.964 m, tots amics i companys, en 
un total de trenta, que a l’endemà intentarem fer el cim de la Tossa Plana de 
Lles. El catorze, diumenge, quatre companys que no havien pogut llogar 
raquetes abans, sortiran més tard, ja que esperaran l’obertura de les 
instal·lacions de les pistes d’esquí per llogar-les. La resta del grup a dos quarts 
de vuit del matí esmorzem al refugi i tot seguit ens preparem per sortir. 
  

 
 

  
A tres quarts de nou del matí, des de les mateixes instal·lacions de les pistes 
d’esquí de fons i muntanya de Lles Cerdanya, que es troben a cent metres del 
refugi, comencem a caminar en direcció N-NO. El camí està marcat amb 
senyals de color groc i amb el núm. 18 fins el refugi de Pradell, que es troba a 
uns 2.100 m. El camí fins el refugi passa pel mig del bosc, que estant nevat 
com està, ens ofereix unes vistes espectaculars. Segons marquen els rètols 
que trobem pel camí s’hi triga uns 55 minuts en arribar al refugi, però nosaltres 
solament fem 50, tot i certs problemes d’uns grampons i unes raquetes que fan 
retardar la marxa del grup.  
  
Al mateix refugi ens agrupem i tornem a caminar, aquest cop en direcció N-NE 
fins el cim. Sobre les deu hores i vint-i-cinc minuts deixem enrere el bosc i 



arribem al Pla de les Someres.  Des d’aquest punt podem contemplar el que 
ens queda fins el cim.  També des d’aquest punt el vent es fa notar de valent i 
no ens deixarà fins el cim, cosa que farà més dura l’ascensió. A mitja pujada, 
des del Pla de les Someres, i a resguard d’un gran roc, descansem una mica i 
aprofitem per menjar unes barretes energètiques. 
  

 
 

  
A les dotze hores i quaranta-cinc minuts arriben els primers al cim, i mitja hora 
més tard l’últim. Som en total vint-i-quatre de trenta al cim, per mi tot un èxit. 
Som dalt del cim més alt de la Cerdanya, la Tossa Plana de Lles, a 2.916 m, 
amb ràfegues de vent de entre quaranta i seixanta km/h, com que la 
temperatura és de dos graus positius, la sensació de fred és de entre deu i 
dotze sota zero aproximadament. Per aquest motiu l’espera dels primers es feia 
insuportable i a mida que anàvem fent les fotos de rigor, començàvem a 
davallar. Arribats un altre cop al refugi Pradell ens agrupem tots, mengem per 
recuperar forces i tornem emprendre el camí, tot travessant el bonic bosc fins el 
punt de partida. Un altre cop volem agrair a tots la vostra companyia amb la 
consecució d’un nou cim comarcal. 
  
Pere i Tatiana. 

  

 
 

  


