
LA MOLINA- PUIGLLANÇADA – LA CERDANYA 
 
Data: divendres dia 29 de març de 2013 
 
Participants: Maria Cinta Prats, Josep Mariné, Pili Inostroza i Toni Coll. 
 
Ascensions : Puigllançada (2.409m) 
          
Viatge i itinerari: Recordo que la primera vegada que vaig sentir parlar de la 
Serra del Cadí, Moixeró, Tossa d’Alp i Puigllançada, va ser a principis dels anys 
setanta i em van quedar gravades a la memòria com si fos una sola muntanya.  
 
A finals de l’any 1977, concretament els dies 27 i 28 de desembre, juntament 
amb tres amics, varem efectuar la primera excursió hivernal de la nostra vida, 
pujant al Penyes Altes del Moixeró i passant la nit prop del cim, damunt una 
bona catifa de neu, amb una tenda Sherpa, d’aquelles de lona.   
 
Els anys ens han donat noves oportunitats de recórrer aquests territoris i 
darrerament mitjançant el Camí dels Bons Homes (GR-107) i el Circuit Cavalls 
del Vent, hem anat consolidant la seva descoberta i el seu coneixement. Però 
el cim del Puigllançada no el varem assolir fins el març del 2011, en el decurs 
d’una excursió dels circuits catalans de raquetes de neu.  
 

  
 
Aquesta petita gran talaia i la trista imatge que oferia amb la descomunal 
antena que l’hi havia clavat la companyia Telefònica, sempre ens havia produït 
una barreja de sentiments de llàstima i angúnia i per tant ens despertava molt 
poques ganes de visitar-la.  
 
A principis de juliol de l’any passat a la premsa diària llegíem la noticia de que 
desprès de moltes converses i requeriments per part dels responsables del 
Parc Natural del Cadí-Moixeró i de l’Ajuntament de Bagà, davant la companyia 
Movistar, propietària de la mencionada antena ja obsoleta, s’havia aconseguit 
que la companyia eliminés aquest equipament junt amb la seva malmesa tanca 
perimetral. Els diaris continuaven dient que la companyia també havia efectuat 
una ponderada restauració del terreny per retornar-lo a l’estat original. 
 



El divendres dia 29 anem a la Molina, deixem els vehicles a l'aparcament 
superior des Alabaus situat vora la Collada del Pedró a 1.828m. d’alçada i a les 
nou del matí iniciem l’excursió amb raquetes.  
 
Primerament seguim un tros per sobre la pista de la Comella i poc a poc anem 
pujant i ens encarem direcció al Cap de la Comella i al Cap de les Costes del 
Huguet 2.210m. 
 

  
 
Son ja tres quarts de dotze quant continuem l’ascensió, les nuvolades no paren 
de passar, però a la nostra alçada quasi no notem el vent.  
 
Ens costa d’identificar el cim, perquè desprès de tants anys d’obligada 
penitència s’havia alliberat de la corona d’espines i gairebé no recordàvem el 
seu aspecte original.  
 
 

  
 
A les onze del mati, prop de l’Amorriador de Rus, fem un descans i esmorzem.  
 
Arribem al cim a un quart d’una del migdia, el cel resta mig enteranyinat però 
encara ens permet fer unes  bones fotos.  
 
A tres quarts d’una tirem avall xino-xano pel mateix itinerari de la pujada i 
arribem al aparcament dels Alabaus a dos quarts de tres del migdia. 
 



 


