
Agulles i Frares Encantats 
 

Can Maçana –  La Portella – Travessa de les 
Agulles i Els Frares Encantats – Coll del Porc 
- Refugi Vicens Barbé – Can Maçana. 
 
Can Maçana (716 m.) Lloc de sortida, agafem el GR-172, fins el 
collet de Guirló (797 m.), girem a la dreta, deixem el GR, direcció 
a la Portella, grimpada al Coll de la Portella. 
 
Coll de la Portella (882 m.) Comencem la travessa girant a 
l’esquerra per el camí que s’enfila per la carena, marques 
vermelles, que no deixarem fins el Portell Estret, seguim en 
direcció nord, superem una paret amb l’ajut d’una corda, a partir 
d’aquí el camí gira al nord-est envoltats de les Agulles, seguim les 
marques vermelles, pujant i baixant, passant per el coll de les 
Bessones fins el Portell Estret. 
 
Portell Estret (1.008 m.). final del sector de les Agulles, cruïlla, 
girem a la dreta, marques blanques, baixem i al cap de uns cinc 
minuts, deixem el camí que baixa per la Canal Ampla i agafem el 
camí de l’esquerra, marques blaves, d’on comença la travessa als 
Frares Encantats. 
 
Cruïlla (975 m). El camí s’enfila pel mig de canals, ajudats per 
arbres, arrels i alguna corda, fins el coll de Lloro (1085 m.). Aquí 
el camí gira en direcció sud i amb una forta davallada, al cap d’una 
estona agafem la canal de l’esquerra, que s’enlaira fins a trobar una 
roca, al mig de la canal, podem passar per sota o be flanquejar-la 
per l’esquerra per una corda, arribem a l’Enclusa (1103 m.), on 
podem pujar, i veure excel·lents vistes dels Frares i Agulles (foto 
de baix). Aquí comença l’ultima baixada, on trobarem dues parets 
equipades amb cordes, cadenes i una d’elles amb esglaons de ferro. 
Arribem al coll del Porc (974 m.). Final de la travessa. 
 
Coll del Porc (974 m.) cruïlla de camins, agafem el de la dreta, 
direcció sud, Pas del Príncep (971 m.), deixem camins a dreta i 
esquerra fins arribar al refugi Vicens Barbé. 
 
Refugi VICENS BARBÉ (890 m.) seguim camí direcció oest, 
passem per la Portella, collet de Guirló, i arribem a Can Maçana. 

*  *  *  *  *  * 
Desnivell acumulat: 850 m. 
Durada total aproximada amb parades .................   6-7 hores. 
Can Maçana – La Portella ...........................................   ½ hora. 
La Portella – Portell Estret  (Les Agulles)  .................   2 hores. 
Portell Estret – Coll del Porc (Els Frares Encantats) . 2 hores. 
Coll del Porc – Refugi – Can Maçana ......................   1 ¼  hores. 

 

 
 

El frares Encantats i les Agulles des de l’Esfinx 
 

       
 

       
 
 

       
 
 
*  Es recomana portar un mapa de la zona (Editorial 
Alpina), un altímetre i una brúixola, que ens donarà 
mes seguretat. 
*  Ruta per gent amb un nivell alt. 
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