Coll de Puymorens – Coma d’Or
9 de setembre de 2009
Integrants: Joan Arenes, Josep Carbonell, Alfons Carrera, Pep
Comas, Joan Corbera, Josep Maria Farnés, Jaume Muntan,
Ismael Porcar, Josep Roca i Jaume Ventura
Distància: 8’233 Km. amb altures 8’699 Km. Temps 3’55 h. Desnivells: total 734 m.
Acumulat 797 m.
Cotxe: 340 Km. Josep Carbonell/Josep Roca i Ismael Porcar
Ens trobem una bona
part de la colla als
Gorcs a les 6 del matí..
Alguns
s’incorporen
acabades les vacances.
Després
de
les
salutacions arrenquem
per agafar la C-17 a la
Garriga cap a Ripoll. A
Ribes de Fresser hi
parem per recollir en
Josep Roca. S’aprofita
per visitar la cafeteria
Gusi. Després passem
per la variant de la
collada de Tosses i
anem a Puigcerdà on s’hi incorpora l’Alfons Carrera. Passem la frontera i travessem
Bourg-Madame. A partir del Coll de Puymorens prenem una pista en bastant mal estat
que seguim fins que la prudència ens aconsella aparcar. Deixem enrere un centre de
EDF (Elèctrique du France). Al voltant de les 9 hores comencem a caminar El camí
molt ben marcat amb molt pocs dubtes. Passem per la portella de la Coma d’en Garcia

(2554 m). Després veiem uns possibles
excursionistes a la portella de Cortal
Rossa, que pensarem que són caçadors
acompanyats d’un guarda forestal. Els
trets que sentim en la llunyania ens ho
fan pensar. Passem al costat de l’estany
de Coma d’Or (2.466 m). Pel camí trobem
un excursionista francès solitari que ens
passa a molt bon ritme, que serà
perseguit per un del grup que també vol
seguir aquell ritme. El pendent és
constant, però sense adonar-nos anem
pujant molt ràpidament. Arribem al cim
(2.826 m) al voltant de les 11 hores. Just
al davant observem un altre pic del mateix cim, que per accedir-hi cal grimpar. Tres de
la colla s’hi atreveixen. Els altres els contemplem. Quan tornen del cim fem la
fotografia de grup. Observem el Carlit i nombrosos llacs. Fa vent i optem per baixar i
esmorzar resguardats de l’aire. Després uns quans encara s’atreveixen a pujar un cim
a sobre de l’estany Llanós des d’on s’observa al complet el llac i la seva pressa.
Baixem a bon ritme pel mateix camí que hem pujat. El dia es clar, però el sol només ha
fet aparició en contades ocasions. Hem temut algun xàfec, tal com s’havia anunciat, i
en canvi s’ha aguantat prou bé.
Després amb el cotxes anem a dinar al Capritxo de Puigcerdà. Amanides i paella són
els plats més demanats. A la sobretaula concretem l’excursió de la propera setmana.
Anirem de Vallter 2000 al Pic de l’Infern, el Fresser i Bastiments. Sortirem a les 6 del
Gorcs.
Text: Josep Maria Farnés
Fotografies: Joan Corbera i Ismael Porcar
Nota: El recorregut groc correspon a Josep Carbonell i el vermell de sota a Josep Maria Farnés.

