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RUTESPIRINEUS
Rutes de muntanya, senderisme i excursions

Dificultat    

Temps total efectiu     

Distància total     

Desnivell acumulat     

Altitud màxima     

Altitud mínima     

Punt d’inici de l’etapa    

Punt final de l’etapa

GR 11 - Etapa 11: 
Planoles - Puigcerdà
Arribem a la Cerdanya després de visitar el bonic 
poble de Dòrria i superar el coll de la Creu de 
Meians

Vall de Ribes, El Ripollès, Girona, Catalunya, Espanya

                        Notable

                                           7:25h

                                  27,5 km

                                           +1.025m / -1.030m

                                   2.005m

                                  1.124m

                                               Planoles 

                                             Puigcerdà  

CatalàCatalà

Paisatges 
pintorescos

Rutes 
circulars

Rutes per 
etapes i GRs

Aquesta guia web i PDF ha estat publicada 
amb el suport del Programa Pirineus.
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Cerdanya. 1:50.000. Editorial Alpina. 

itinerari sentit de la ruta inici / fi nal
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MÉS INFORMACIÓ

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 7:25h en total: 1:45h des de Planoles fins a Dòrria, 2:05h des 
de Dòrria fins al coll de la Creu de Meians, 0:55h des d’aquest punt fins al coll Marcer i 2:40h per baixar des 
d’aquest punt fins a Puigcerdà.

DESNIVELL ACUMULAT: +1.025m / -1.030m

DIFICULTAT:  Notable. La derivada de la longitud i el desnivell que cal superar. Aquesta etapa no presenta 
cap dificultat tècnica.

ÈPOCA: Tot l’any. A l’hivern podem trobar-nos alguns trams nevats. 

INTRODUCCIÓ
L’onzena etapa de la travessa Transpirinenca comença a Planoles. Des d’aquest poble abordem una 
llarga però còmoda ascensió fins al pintoresc nucli de Dòrria i el coll de la Creu de Meians. En aquest 
coll entrem a la vall de la Cerdanya i comencem un prolongat descens fins a Puigcerdà. L’etapa és 
llarga i alterna corriols ben definits, pistes de terra i un tram final per carretera. Malgrat la distància, 
no presenta cap tipus de dificultat.

Durant aquesta jornada la Transpirinenca ens porta fins a Puigcerdà, un dels pobles més coneguts del 
Pirineu català i capital de la preciosa Cerdanya. Però aquesta llarga etapa de transició també ens permet 
descobrir un dels nuclis amb més encant de tota la serralada, Dòrria, que ha estat declarat Bé Cultural 
d’Interès Nacional. També cal remarcar que el descens fins a Puigcerdà ens ofereix vistes meravelloses 
de tota la vall ceretana.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

        Planoles  0:00h 1.145m 42.3165529º 2.1036469º

        Dòrria 1:45h 1.520m 42.3341109º 2.0682579º

        Coll de la Creu de Meians  3:50h 1.993m 42.3472109º 2.0156609º

        Coll Marcer    4:45h 2.005m 42.3610290º 1.9878959º

        Vilallobent  6:40h 1.170m 42.4073740º 1.9508410º

        Age    7:00h 1.145m 42.4275309º 1.9291879º

        Puigcerdà  7:25h 1.140m 42.4275309º 1.9291879º
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Sistema de coordenades geogràfiques. Datum Europeu 1950

EL MILLOR D’AQ UESTA RUTA

El preciós nucli de Dòrria, que està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional.

Les vistes de l’amplíssima vall de la Cerdanya, amb els seus pobles plens 

d’encant i les grans muntanyes que la defineixen.
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MATERIAL:  Res en especial.

CARTOGRAFIA:

· Cerdanya. 1:50.000. Editorial Alpina.
· Base topográfica de Cataluña 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). 

OBSERVACIONS:  A Puigcerdà comença el sender de llarg recorregut GR 4, que uneix aquesta població 
amb el monestir de Montserrat en 11 etapes.   

AIGUA: Durant l´itinerari trobem algunes fonts on podem aprovisionar-nos en cas de necessitat. 
Recomanem, però, sortir amb aigua de Planoles.

ALLOTJAMENT AL FINAL DE L’ETAPA: 

Puigcerdà disposa d´una àmplia oferta d´allotjaments. Més informació:
· Pàgina web de Puigcerdà: www.puigcerda.cat
· Guia oficial d´establiments turístics (Generalitat de Catalunya): Guia Oficial    

ALTRES SERVEIS I ALIMENTACIÓ: A Puigcerdà tots els serveis estan coberts (allotjaments, botigues, 
supermercats, restaurants,...).

SENYALITZACIÓ SOBRE EL TERRENY I RECORREGUT: El GR 11 és un sender de llarg recorregut subjecte 
a petites modificacions per adaptar-se als canvis que es produeixen al territori, especialment en les zones 
urbanes i les seves àrees més properes. L’itinerari del GR 11 presenta molts trencalls, bifurcacions, canvis 
de camí i tipus de via diferents: corriols, pistes i trams de carretera asfaltada. La descripció del recorregut 
que presentem en aquesta guia enumera i explica tots els punts de pas i elements del recorregut que 
considerem rellevants per a poder realitzar la travessa, però no inclou un inventari exhaustiu de tots els 
trencalls i canvis de camí que hi ha. Sobre el terreny caldrà que estem atents als senyals blancs i vermells 
del GR 11 i els seguim en tot moment. També recomanem utilitzar la cartografia que ja inclou aquesta guia 
o els mapes cartogràfics que indiquem; o bé utilitzar els tracks GPS que també us oferim.

EDICIÓ DELS CONTINGUTS:  Desembre de 2015.

RECORREGUT

L’onzena etapa de la travessa Transpirinenca comença a Planoles (0:00h - 1.145m). Sortim des del 
nucli de Planoles i pugem cap al veïnat de Planès. Passem per l’església romànica de Sant Marçal i 
arribem a la carretera N-260. Creuem aquesta via i ràpidament enllacem amb el GR 11. A partir d’aquest 
punt comencem una ascensió llarga i continuada que ens portarà fins al bonic nucli de Dòrria i fins al coll 
de la Creu de Meians. Durant tot aquest tram de pujada coincidim amb l’anomenat Camí dels Carlins. 
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Aquest camí comunicava la vall del Ter i la Cerdanya i s’anomena així perquè fou la via de fugida cap a 
l’exili que utilitzaren els militars carlins a mitjans del segle XIX, després de la seva derrota contra el 
General Prim.

Avancem per un corriol ben definit que flanqueja la muntanya pel costat solà de la vall. Tenim la carretera 
a la nostra esquerra, uns 250-300m per sota. A poc a poc ens anem acostant a Dòrria, un dels pobles 
situat a més altitud de tot Catalunya. Continuem avançant i arribem a Dòrria (1:45h - 1.520m). Aquest 
nucli tant bonic està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional i és molt recomanable fer una volta pels 
seus carrerons. Continuem la nostra ascensió seguint els senyals blancs i vermells del GR 11. Caminem 
un parell d’hores més -ara per una pista de terra- i finalment assolim el coll de la Creu de Meians 
(3:50h - 1.993m). 

Des del coll de la Creu de Meians continuem l’etapa avançant pel límit fronterer. Anem flanquejant la 
muntanya en direcció NO fins que arribem al coll Marcer (4:45h - 2.005m), punt més elevat de tota 
l’etapa. En aquest punt creuem un prat (NO) i enllacem amb una pista ampla que baixa suaument pel 
costat d’un barranc. Aproximadament al cap de 3 km arribem a un creuament de pistes. Estem situats 
entre la zona del refugi de Vilallobent i el Pla de les Forques. En aquest punt hem de parar molta atenció 
a l’orientació: deixem la pista enrere i agafem un corriol poc definit que baixa per un petit barranc en 
direcció N.

No triguem a enllaçar amb una pista. Sortim del barranc i avancem pel llom de la muntanya. Aquest tram 
de descens ens permet gaudir d’unes vistes magnífiques de la Cerdanya. Ja podem distingir Puigcerdà, el 
nostre objectiu, just a davant nostre (N). Arribem al petit nucli de Vilallobent (6:40h - 1.170m) i agafem 
la carretera asfaltada, que ja no deixarem fins a Puigcerdà. Passem per Age (7:00h - 1.145m), on girem 
a l’esquerra, i fem un últim esforç fins a Puigcerdà (7:25h - 1.140m).

Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt en funció de l’època de l’any, de la neu 

i de les condicions meteorològiques. La senyalització (marques, panells, balises) que podem trobar al llarg de la ruta també pot variar amb el 

temps. RUTES PIRINEUS no es responsabilitza de qualsevol mal ús de les seves guies i recomana que cadascú sigui responsable i prudent 

a la muntanya. Així mateix, us convidem a documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per complementar la informació aquí descrita. 

Tots els temps són efectius i prenen un caràcter orientatiu, no s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol 

suggeriment, RUTES PIRINEUS us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat.

LES FITES FRONTERERES

 Des del País Basc fins a l’Empordà hi ha un total de 602 fites o mugues -que normalment són 

de pedra- que marquen la frontera hispanofrancesa segons els límits acordats pels dos estats 

en el Tractat dels Pirineus de l’any 1659. Al coll de la Creu de Meians hi trobem la fita fronterera 

identificada amb el número 502.    
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Guies Web i Pdf gratuïtes 

Posem a la teva disposició guies web i PDF 

-rutes de senderisme i d’alta muntanya 

que et pots descarregar gratuïtament-, uns 

continguts de qualitat i fi ables elaborats per 

professionals de la muntanya per tal que 

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

Sortides i excursions guiades 

Disposem d’un calendari de sortides 

organitzades o et podem preparar una 

proposta personalitzada a mida. Crestes 

i ascensions, naturalesa, parcs naturals, 

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs 

tots els secrets del Pirineu de la mà dels 

millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Us recomanem els millors establiments que 

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta 

muntanya que us proposem a la web. Hotels, 

restaurants, museus, artesans, esports 

d’aventura,... tots revisats pel nostre equip 

perquè la teva experiència als Pirineus sigui 

inoblidable!

Serveis per a organismes i empreses 

Creem i elaborem continguts d’itineraris 

de senderisme i d’alta muntanya per a 

organismes i empreses (díptics, tríptics, 

format web, APP per a mòbils,...). També us 

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres 

continguts i així promocionar-vos en diversos 

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat

Descobreix tot el que t’oferim i viu 
els Pirineus com mai ho has fet!


