
Circuit català de raquetes de neu: Cap de Rec (Cerdanya) 

  
Data: diumenge 13 de febrer de 2011 

  
Participants: Lluís Díaz, Joan Gassol, Encarna Hidalgo, Jordi Viña, junt amb 
altres amics com Pilar Fargas, Josep Massana i Elena Güell. 
  
Temps total: 3,15 hores      Distància: 7,33 km               Desnivell acumulat: 498 
m  
  
La manca de neu d’aquest hivern tan sec està deslluint aquestes proves no 
competitives del circuit català de raquetes de neu, un mitjà perfecte per 
transitar per la muntanya hivernal de baixa dificultat. En la quarta prova del 
circuit,  els organitzadors han escurçat i modificat a darrera hora el traçat de la 
sortida per tal d’anar a cercar la neu que s’amaga en les fondalades. 
  

 

 

  
A les 9 del matí es dóna la sortida des del refugi de Cap de Rec a poc més de 
70 caminadors que seguim un camí marcat entre el bosc que puja gradualment. 
De moment anem sense raquetes, intentant evitar les nombroses zones de glaç 
dur i relliscós que es veuen a cada raconada. Passem alguna clariana en 
direcció a la vall de la Llosa. Una vegada superat per la dreta el Bony de l’Ós 
(2.196 m) entrem en una zona on el tou de neu augmenta i podem calçar-nos 
les raquetes. Pugem pel torrent de Prat Castilló fins el clot de la Riba on hi ha el 
control de pas. Llueix un sol magnífic i la temperatura és molt agradable. 
  

 

 

  
La darrera pujada ens porta a un coll (2.363 m) de la serra dels Galls sota en 
cim del Roc Blanc (2.572 m). Aquí canviem de vessant i la neu torna a 
escassejar. Ens traiem les raquetes i iniciem la baixada a peu. Poc després 
entrem de nou al bosc i algú se les torna a calçar una estona més, apurant, fins 



que la baixada final pel camí de l’estany de l’Orri ens retorna a la sortida altra 
vegada. 
  

 
  
Hem tingut les raquetes als peus una tercera part del recorregut, una hora 
aproximadament. Esperem que les nevades previstes per la setmana vinent, 
anunciades pels núvols que treuen el nas per l’horitzó, aportin una mica de neu. 
Podeu veure a continuació el perfil, dades i altres detalls tècnics de la sortida. 
  

 
  

  


