RUTA 5

PAS DELS LLADRES
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Tram 1: Planoles - Dòrria
Sortim des del Casino de Planoles, i pugem cap a la sortida del poble, creuem la carretera N-260. Prenem la pista asfaltada en
direcció al Collet de les Barraques fins al càmping Can Fosses, on prenem la traça del GR-11, que inicialment és per pista forestal.
A mesura que avancem en direcció a Dòrria, i havent deixat a l'esquerra el trencant de baixar cap a Planés, la pista s'estreta
convertint-se en un corriol ciclable en la seva major part. Només algun punt, passat el coll de Castellar, ens farà baixar de la bici
donada la forta pujada. Arribem a Dòrria.

Tram 2: Dòrria - Coll de la creu de Maians
Creuem el poble de Dòrria deixant a l'esquerra l'església de Sant Víctor amb les seves preuades pintures romàniques. Sense deixar
el GR-11, ens espera un bon tram de més de 8 km de pista amb pujades constants que ens duran fins als 2000 metres d'altitud
del Coll de la Creu de Maians. Tot el recorregut es fa per pista forestal, tot i que el GR-11 actual deixa la pista a estones per agafar
el traçat exacte de l'antic camí dels carlins, paral·lel a la pista. Aquesta pista que hem seguit des de Dòrria arriba a un punt en
què deixa definitivament el GR-11, el qual s'enfila cap a la dreta directe cap al coll. La pista que nosaltres seguim segeix pujant,
i en deixem una a l'esquerra amb la qual aniríem a parar al km 141 de la carretera N-260. Pedalem fins al llom que, seguint-lo en
direcció nord, mig per pista mig per camp obert, ens durà fins al Coll de la Creu de Maians.

Tram 3: Coll de la Creu de Maians - Pas dels Lladres
Arribats al Coll de la Creu de Maians ens retrobem amb el GR-11, només per creuar-lo, i seguim pujant pel llom de la muntanya
en direcció al Collet de Sant Salvador i el Cim de Coma Morera, en el que és el tros de més pujada de tot el recorregut. Hem
arribat al Pla de les Salines, una gran plana de prats alpins creuada per una carretera forestal que puja des de Vallsabollera, i que
hem d'agafar per seguir pujant. Aquesta pista, parcialment en costat cerdà i parcialment ripollès, s'enfila fins als 2534 m d'altitud
del Pas dels Lladres, empitjorant el seu estat a mesura que guanya alçada.

Tram 4: Pas dels Lladres - Collet de les
Barraques
Arribats al Pas dels Lladres, punt més alt del recorregut,
emprenem la baixada que ens durà al Collet de les
Barraques. Tot rodejant el Puig de Dòrria, agafem el
llom de la Serra de Planès (o de Vacarissa) que ja no
deixarem fins que s'acabi, seguint un corriol que queda
sovint difuminat entre el pedregar, primer, i els prats
alpins, després.

Tram 5: Collet de les Barraques - Planoles
Arribats al Collet de les Barraques, al punt on acaba
la carretera asfaltada que puja de Planoles, ens tornem
a trobar amb el GR-11, que caldrà que seguim cap a
la Font de l'Home Mort. Després de creuar un pas
canadenc, seguim la pista en direcció nord-oest fins
que al cap d'uns 750 metres les indicacions de GR es
van desviant cap a la dreta tot endinsant-se a la pineda
per un corriol. Tot aquest tram que ara ens queda
coincideix amb la Ruta 4 que us proposem,
l'anomenada “ESTREMERA”, concretament amb els
seus trams 2, 3, 4 i 5, on podeu consultar el detall de
les explicacions.
Un cop retrobem la pista asfaltada de Planoles al Collet
de les Barraques, la prenem de pujada, passem de
llarg de la Font Freda, i trobarem a mà esquerra el GR11. El prenem de baixada en un tram força tècnic que
ens durà fins al poble.
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