
Circuït de raquetes de neu a l’estació de La Molina 
(Cerdanya) 

  
Data: diumenge dia 20 de març de 2011 

  
Participants (8): Joan Gassol, Encarna Hidalgo, Joan Sentís, M. Carme 
Rosselló, Toni Coll, Jordi Vinya, Anna Ollé  i una amiga 

  
Ascensions : Puig Llançada (2.408m.) 
  
El passat diumenge es va celebrar el 7è circuit català no competitiu de raquetes 
de neu d’enguany. En aquesta ocasió l’estació de la Molina fou l’escenari idoni 
que va acollir aquesta excursió. Un dia perfecte, amb un cel blau intens net de 
nuvolades i amb les muntanyes completament entapissades de neu compacta, 
ideal per practicar la progressió amb les lleugeres raquetes de neu que avui en 
dia disposem. L’organització va anar a càrrec del Centre Excursionista del 
Penedès i certament va ser acurada i precisa, tant per part dels controls com 
per l’encertada senyalització del recorregut, a base d’un seguit de banderoles 
color taronja perfectament visibles al bell mig de la gran catifa blanca. I també 
va estar molt bé l’avituallament tan de la sortida com de l’arribada. 
  

 

 

  
Pels vols de les nou i quart del matí iniciarem el recorregut, d’uns vuit 
kilòmetres, sortint del aparcament dels Alabaus que esta situat a uns 1.820 
metres d’alçada prop del Coll de la Creueta. Seguidament varem pujar pel Clot 
de l’Hospital fins al Cap de les Costes de l’Huguet on hi havia el primer control i 
tot seguit varem continuar pujant per l’ampla carena que ens conduïa al cim del 
Puigllançada on també hi havia un equip de control de l’organització i 
precisament un dels seus membres era el nostre amic Josep Massana. 
  
Eren tres quarts d’onze del matí quan arribarem al solejat cim, però una brisa 
de vall freda quasi imperceptible ens anava garratibant. Tot i que el sol 
imperava la temperatura al cim no superava ni de bon tros els zero graus. Poc 
a poc anaven arribant més muntanyencs fins el glaçat vèrtex geodèsic, mentre 
nosaltres ens abrigàvem, menjàvem quatre ganyips i anàvem fent fotos 
esplèndides del Pedraforca, del Cadí, del Moixeró i de la Tosa d’Alp. 
  



 

 

  
Finalment donem les últimes encaixades i salutacions a companys, amics i 
coneguts i a dos quarts de dotze deixàvem el cim iniciant un confortable i ràpid 
descens que ens feia entrar en calor ràpidament mentre anàvem seguint el 
mateix itinerari de la pujada fins arribar al punt de sortida i arribada del circuit a 
dos quarts d’una del migdia. Com a cloenda del dia, varem anar a Castellar de 
n’Hug a gaudir del dinar de germanor juntament amb els companys 
organitzadors del Centre Excursionista del Penedès.  
  

 
  
Aquí podeu veure el mapa de la sortida, cedit pel Jordi Vinya. 
  



 


