Sant Amand des de Coll de Jou
5 de juny de 2013
Integrants: Josep Carbonell, Vicens Catafal, Pep Comas, Josep M.
Farnés, Jaume Muntan, Josep Rodri, Ismael Porcar (i Neret), Julià
Pratginestós, Josep Roca i Salvador Vilà
Distància: Projectada 9’437 Km i amb altures 9’70 Km. Temps 4’55 Desnivells: 535 m.
Acumulat: 681 m. Cotxe: 105 km. Ismael Porcar i Josep Roca
Ens trobem als Gorcs a les 7. Després
de les salutacions, amb satisfacció de
retrobar-nos amb companys, iniciem
l’excursió amb les places dels cotxes al
complert. Anem cap a la Garriga, Ripoll,
Ribes de Fresser i Bruguera. Anem a
aparcar al Coll de Jou. Comencem a
caminar a 2/4 de 9 tocats, per la pista
asfaltada que va cap Ogassa. Després
d’uns 2 km trenquem a la dreta per una
pista, que abandonem en un revolt i
pugem directes fins a una clariana.
Seguim els pedrons i deixem a la nostra
esquerra el plans de Cal Pegot. Ha
plogut fa poc i el terra encara n’és testimoni, i ens obliga prendre precaucions. Passem
per sota dels cingles de Comalenya i sortim del bosc al Collet del Vent on observem la
creu del cim de Sant Amand. Tornem a entrar al bosc i passem per una fageda fins al
Coll de Canyamars i parem a esmorzar a 2/4 d’11 al marge que condueix a Sant Julià de

Saltor. Mentre ramat de vaques i vedells venen a visitar-nos i un d’ells saluda a la Neret.
Arrenquem de nou i seguim unes marques vermelles que ens guien. El camí s’enfila
considerablement i ens porta a un abeurador sota uns grans blocs de pedra. Seguim un
tram i pugem per una tartera entre roques. És el pas de la Xemeneia. Enfilem entre
roques fins un pla on possiblement hi havia el Castell de Pena. Pugem fins al cim de
Sant Amand (1.851 m) conegut com el Balcó del Ripollès a ¾ d’1. Després baixem per
uns corriols dins del bosc que ens porta al Pla de Pena. Després seguim un corriol que
ens porta a una clariana al peus del Taga. Arribem a l’aparcament a 2/4 de 2 i decidim
baixar per sant Martí d’Ogassa fins a Sant Joan de les Abadesses i anem a dinar al
Carril. A la sobretaula decidim que la propera setmana anirem a Costa Pubilla o cim del
Pla de Pujalt i la
Covil des de Campelles.
Sortirem a
les 7 dels Gorcs.
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