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Última actualització: agost’10 

Recorregut 

(0 min) L’ascens s’inicia per la pista que surt a la dreta si us poseu mirant la parada de bus de la línia que 

va direcció Ripoll. La pista és de ciment i l’ascens serà suau però constant en un entorn de prats i amb no 

gaire ombres. Cal seguir en tot moment la pista sense fer cas als desviaments, de totes maneres us fem 

algunes descripcions perquè tingueu en compte el factor temps. 

(25 min) Deixem Can Pascal a l’esquerra. 

(30 min) Passem el cementiri i l’església de Sant Miquel de Cavallera. 

 

(45 min) Deixem enrere el desviament de Puixeu a la dreta al qual no s’hi pot arribar perquè la pista està 

tallada per un Mas. 

(1h 05min) Un indicador ens recorda que la pista ens pot dur fins a Ogassa i seguidament un plafó 

d’informació a la dreta ens explica que passem el Meridià Verd. 

(1h 25min) Ja heu arribat al punt culminant de l’excursió: el Pla de la Plata! Us trobeu a 1360m sobre el 

nivell del mar i podeu admirar unes precioses vistes. 
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Per començar el descens cal seguir l’indicador direcció La Jaça que es troba darrere d’un tancat de vaques. 

També pot indicar La Ral o Sant Pau de Segúries. Us heu de fixar que sigui una pista ampla que comenci a 

descendir entre prats (sense ombres). 

(1h 40min) En una bifurcació, agafeu la pista de l’esquerra. 

(1h 50min) Heu arribat a la Borda de la Jaça, sense entrar-hi, l’heu de vorejar per l’esquerra i agafar un 

sender que gira a l’esquerra entre uns esbarzers i s’endinsa a un humit bosc. És un dels punts amb possible 

pèrdua per les poques indicacions. Cal que us assegureu de trobar bé el camí. El camí que heu d’agafar és 

un camí ramader ample, molt trepitjat per les vaques i molt enfangat ja que passa per diferents torrents. El 

caminar es pot fer difícil pel fang. 

(2h 10min) El camí ramader sembla que s’acabi a un prat (un bon lloc per fer un descans). Cal travessar el 

prat cap amunt (esquerra) i trobar de nou un sender ample que surt a mà dreta. 

(2h 20min) Arribareu a un altre prat. Si alceu la vista veureu que en travessar-lo hi ha senyals (ratlles 

grogues i rodones verdes) pintades als troncs dels arbres. Cal travessar el prat i seguir un sender a la dreta 

segons les senyals. És molt important a partir d’ara seguir sempre les senyals. 

(2h 30min) Cal travessar un altre prat, on és difícil trobar les senyals, cal buscar-les amb atenció. El sender 

és ara estret i comença a descendir amb força per un bosc de coníferes, boix i ginebró. 
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(3h) Trobem una tartera que l’hem de baixar i més endavant el sender continua descendint. Cal no perdre 

de vista les ratlles grogues de l’escorça dels arbres. 

(3h 20min) En arribar a un pal de tensió metàl·lic amb ratlles grogues al ciment (des del qual ja podeu 

veure la carretera), cal girar a la dreta, trobareu algun senyal groc en els pals que aguanten els fils del 

ramat i agafar un sender que és paral·lel al torrent. 

(3h 30min) El sender ens duu a la carretera davant La Ral i cal seguir la carretera per l’esquerra per arribar 

a la Colònia Estebanell després del pont que es dirigeix al càmping Vall de Camprodon. 

 


