Pedró de la Tossa
22 de setembre de 2010
Integrants: Pep Comas, Joan Corbera Josep Maria Farnés, Jaume
Muntan, Albert Porcar, Ismael Porcar i Josep Roca
Distància: projectada 9’950 Km, amb altures 10’26 Km. Temps 5’01 h
Desnivells: total 526 m. Acumulat 537 m.
Cotxe: 150 Km. Josep Roca i Albert Porcar

Ens trobem tots als Gorcs a les 6 del
matí. Seguim per la ruta habitual fins
a Puigcerdà. Trenquem cap a Guils
de Cerdanya i seguim per una pista
que ens porta a l’extens pla de la
Feixa, on aparquem a l’altura del seu
refugi. Traiem informació i mapes
per anar al Puig Farinós. Aporto la
informació
http://www.baqueira.com/rutas/ca/Ru
ta15.htm que va Guils, refugi de la
Feixa, Puig Farinós, Pedró de la
Tossa. Malgrat no conté els tracks,
decidim seguir-la. Entrem en el bosc
i trobem un camí planer que avança en sentit nord. Trobem pedrons que marquen una
ruta que seguim i va en la direcció volguda. S’acaba el camí però seguim els pedrons.
Travessem un torrent, i a l’arribar al Gespetar. Hi trobem un grup de cavalls que
pasturen. Aviat perdem els indicadors i ens trobem sota un contrafort rocallós. El
capdavanter opta per tirar costa amunt i la resta el segueix. La pujada és molt dura. La
seva pendent supera el 50 per cent. Ens agafem a les pedres i els matolls com podem.
Anem dispersats per diferents fronts. Fem parades curtes per descansar, però seguim
ferms fins superar la paret. En arribar coronem un cim amb un piló considerable de
pedres. I aquí comença el misteri del Puig Farinós, que ens posa a proba a tots.
L’alçada no correspon a la nostra informació, però als mapes no li posen nom i
correspon al 2.584 m., on fem la foto de grup. Després una mica més enllà, damunt
d’unes
pedres,
quan són prop de
2/4 d’11 h. parem a
esmorzar. Mirem i
remirem els mapes
sense
posar-nos
d’acord.
Seguim
pel Pla dels Empedrats fins al Pedró
de la Tossa (2.695
m), a 2/4 de 12 h.
Després, desfem el
camí per l’esplanada amb monticles,
que tothom s’atreveix a posar noms
trets dels mapes.
Després a l’iniciar
el descens bus-

quem una ruta alternativa. Optem per la serra de Campcardós fins al peu del Roca de
Colom, on trenquem i iniciem la baixada cap al camí dels pedrons. A l’entrar al bosc
ens agrupem. Trobem i perdem els pedrons diverses vegades. Al final arribem a
l’aparcament a ¾ de 2 h. Mentre en prenem les cerveses encara sorgeixen dubtes de
les muntanyes que hem coronat. I algú encara té la certesa d’haver visitat el Puig
Farinós. Avui toca anar a buscar patates de la Cerdanya, motiu que ens porta a dinar
al Capritxo de Puigcerdà. A la sobretaula programem la propera setmana, que anirem
al Pedraforca i alternatius. Sortirem a les 6 dels Gorcs. De retorn parem al nostre
proveïdor de Talltorta i retornem als punts d’origen.
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