
 
 

H3s: Un Balcó sobre la Cerdanya i el Ripollès 
 
Sortim de l’alberg Mare de Déu de les Neus (1) i ens dirigim cap al poble de la Molina, 
que travessarem per anar a cercar la Carretera Vella de la Molina. La trobarem a mà dreta, 
quasi als afores de la població, poc després de creuar un pont sobre la Ribera d’Alp. La 
prenem i ascendim progressivament fins que, després de diversos revolts, desemboca a la 
carretera N-152 (2). Creuem la carretera, i malgrat que no hi ha un sender traçat, ens enfilem 
recte amunt resseguint el Torrent de les Pletasses. A mida que anem ascendint, el torrent es 
fa menys evident, però mantenint el rumb arribarem sense dificultats a un prat on hi trobem 
una pista ampla que seguirem amunt fins al cim del Pla de la Bassa. Desprès d’assolir el cim 
(3), davallarem lleugerament fins a arribar al Pla de l’Orri de Dalt i al Coll de la Creu de 
Meians (4). Un cop allà, seguirem a l’esquerra i amunt una pista en direcció al nord-est que 
ens durà fins al Collet de Sant Salvador i el Pla de les Salines (5). A partir d’aquest moment, 
l’itinerari no ofereix cap tipus de dificultat per orientar-nos, ja que avançarem per una pista 
ampla que ressegueix la carena en direcció a l’est i que ens durà fins a arribar a la cara nord 
de la Tossa del Pla dels Lladres (6). Allà, la pista es transforma en un estret sender que 
manté la direcció i que ens duu, en forta pujada, fins al cim del Puigmal (7). Des del cim, 
davallem lleugerament en direcció al nord-oest resseguint la carena per un sender marcat 
amb marques de pintura de color vermell. El sender ressegueix la carena fins al Coll de 
Finestrelles (8), indret on davallarem en direcció al sud-est fins al Santuari de Núria (9). Un 
cop allà, ens dirigirem a l’estació del cremallera on prendrem el Camí de l’Oratori fins a 
l’alberg del Pic de l’Àliga (10). 
 

 
 


