Sobrepuny
24 de juliol de 2013
Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep M. Farnés, Carme
Guri, Jaume Muntan, Ismael Porcar (amb la Neret), Julià
Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà
Distància: Projectada 8’219 Km i amb altures 8’404 Km. Temps 3’53 Desnivells: 413 m.
Acumulat: 610 m. Cotxe: 112 km. Ismael Porcar i Josep Roca
Ens trobem als Gorcs a les 7. Marxem
per la Garriga cap a Vic. Prenem l’Eix
tranversal i en sortim per anar a Olost
de Lluçanès. Passem per Berga i
trenquem cap a la Nou de Berguedà
on prenem una pista. Trenquem cap a
Curiols i quan trobem un espai
aparquem. A ¾ de 9 comencem a
caminar per la pista. Deixem un
trencall cap a la Tor i passem per can
Espases. Avancem fins al Coll de la
Plana on prenem un corriol fressat i
encara moll de la pluja recent caiguda.
Alguns fan una parada per collir bolets
i d’altres mengen maduixes silvestres. Passem pel collet del Faig i arribem al Sobrepuny
(o Sobrepuig) de 1.656 m a les 10 tocades. Fem la foto de rigor i esmorzem gaudint
l’excel·lent panorama de la vessant orientada al sud. Després desfem el camí fins Coll
de la Plana i prenem el camí que ens portaria al Serrat de Fulleracs, però després

d’unes indecisions prenem la directa fins a la carena i avancem per gaudir de la cinglera
del Malanyeu. Després recuperem un camí que ens condueix a 3/4 de 12 al cim que
podem anomenar d’Espases de 1572’4 m. Gaudim d’àmplia visió, una mica entelada en
la distància. De retorn trobem un corriol que ens condueix a la pista i retornem al punt
d’origen a 3/4 d’1. Es decideix anar a dinar a Alpens. Seguim per una sinuosa carretera,
que recordarem, i anem a la Fonda. A la sobretaula decidim la propera setmana anar al
Tossal Bovinar. Sortirem a les 6 dels Gorcs.
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