Puig Peric
29 de juliol de 2009
Integrants: Alfons Carrera, Josep Maria Farnés, Carme Guri,
Jaume Muntan, Josep Oranias, Ismael Porcar, Josep Roca i
Jaume Ventura
Distància: 13,11 Km. amb altures 21,52 Km. Temps 8 h.
Desnivells: total 758 m. Acumulat 916 m. Cotxe: 320 Km. Ismael Porcar i Josep Roca

Ens trobem Gorcs a les 6
del matí. Avui hem estat
molt puntual. Sortim tot
seguit per agafar la C-17 a
la Garriga. A partir de Ripoll
prenem la N-152. A Puigcerdà s’hi incorpora l’Alfons
Carrera i fem una parada
tècnica amb el corresponent cafè. Continuem per Bourg-Madame i seguim les instruccions que ens porten al
Pla de Barres on aparquem els cotxes i prenem l’autobús que ens porta al Llac de
Bulloses.
A dos quarts de 10 comencem a caminar. Travessem el pont de la presa i tot seguit
girem a la dreta. Voltem l’estany de la Bullosa pel costat esquerra. Seguim el camí fins
a la passarel·la de Maurice Marty. Ens adonem que el Puig Peric no té gaire
reconeixement, a jutjar per les indicacions que ens assenyalin la seva ruta. El dia es
presenta molt clar, però també serà molt calorós. Trobem molts excursionistes, en un
ambient molt familiar. A un grup d’aquests els demanem informació i ens confirmen les
nostres previsions. Quan són les 11 tocades parem per esmorzar a sota de l’ombra
d’uns pins a l’altura de l’estany de l’Esparver. Reprenem el camí fins que arribem a
sota del Pic Peric. Descartem la primera opció de carenejar-lo i s’opta per seguir un
camí més planer que transcórrer entre rierols i llacs que fan molt agradable el passeig i
on gaudim d’un paisatge admirable. Ens desviem per pujar pel seu coll més al nord.
Des d’allà observem un possible camí que passa per una tartera. El prenem amb les
degudes precaucions, però segurament el perdem. Quan ens sembla que la seva
pujada esdevé massa dificultosa ens plantem. Només falta uns 300 metres lineals i,

amb molt bon criteri,
s’opta per renunciar al
seu ascens i començà el
retorn després de 4 hores
d’excursió.
Tornem per un camí
paral·lel i al voltant de les
3 de la tarda parem a un
llac amb una congesta de
neu. Allà hi prenem un
refrigeri i en Jaume
Muntan, en Josep Roca i
l’Ismael Porcar hi prenen
un bany i s’hi fan les
fotografies amb la congesta de neu al fons.
D’altres aprofiten per
posar els peus en remull.
Després d’aquesta parada arrenquem i seguim
desfent el camí d’anada.
S’arriba a la parada de
l’autobús una mica més
tard de dos quarts de sis.
Portem vuit hores de
marxa i notem el cansament. A l’arribar al
cotxes es planteja tornar
directament, fer un entrepà o entaular-nos. S’optà
per
anar
a
sopar.
Deixem l’Alfons Carrera a Puig-cerdà i ens dirigim a Ca l’Anna de Ventolà.
A la sobretaula hem triat la propera excursió. Sortirem a les 7 del matí dels Gorcs per
anar al Monturull - Perafita.
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