Els Bufadors de Beví
22 de desembre de 2010
Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera, Josep
Maria Farnés, Josep Oranias, Josep Roca i Jaume Ventura
Distància: projectada 5’25 Km.amb altures 5’37 Km. Temps 2’41 h
Desnivells: total 165 m. Amb altures 188 m. Cotxe: 80 Km. Josep Oranias - Josep Roca
Ens trobem als Gorcs a les 8 del
matí. Ens hi espera l’Ismael
Porcar,
que
desitja
poder
reincorporar-se aviat a les
excursions. Avui, però té un
compromís i ho deixarà per la
propera sortida. Malgrat el temps
s’anuncia plujós i està emboirat
seguim amb l’excursió prevista a
la Serra de Bufadors. Sortim cap
a la Garriga on prenem la C-17
que deixem per entrar a Sant
Quirze de Besora. Parem al
restaurant La Cugullera, on hom
s’abasteix del seu esmorzar i
altres aprofiten per prendre’s un
tallat. Seguim cap a Santa Maria
de Besora on prenem una pista
cimentada que ens porta al Coll de Beví, on aparquem. Iniciem l’excursió a les 9’20 h.
per un camí, que amb la pluja d’aquests dies, està molt enfangat i que passa per sota
dels cingles del Beví. Hi trobem nombrós bestiar boví pasturant. Aquesta ruta baixa
pausadament. Quan iniciem el retorn, girem cap a la dreta i comencem l’ascens per un
corriol amb nombroses fulles de faigs, que puja decidit. El fang cobert amb fulles
mullades ens fa prendre les degudes precaucions davant possibles patinades, que més
d’una
succeirà
sense
cap
transcendència. Aquest sender ens
condueix a un indret excepcional a la
part obaga de la serra. S’hi troben un
forats al terra, que hi surt aire fred, i
que a vegades es pot sentir xiular.
D’aquí ve el nom de bufadors. Seguim
per un insinuat camí cobert de fulles
vermelloses per entre gran blocs de
roca amb una singular flora, cobertes
de molsa. El contrast del vermell de les
fulles mullades que cobreixen el terra i
el verd envellutat de les parets ens
porten a un sorprenent espai màgic
d’una gran bellesa, que anem
resseguint. Després d’aquesta singular
visita, on ha començat a plovisquejar,
seguim pel sender per puja pel collet
dels bufadors. Avancem amb cura i
agafant-nos a les branques com

podem. Quan a les 11 h. arriben al turó
dels bufadors parem a esmorzar amb una
ampla vista on contemplen els turons mig
coberts de boira. Després iniciem el
descens i parem per agrupar-nos en els
diversos esculls que anirem travessant.
Arribem a l’aparcament a les 12 del migdia.
A la nostra excursió hem previst anar a les
Balmes del Teixidor, però abans volem
anar a Llaés per encarregar el dinar a una
masia. Quan hi arribem la trobem tancada.
Després de retorn parem al camí que porta
a les balmes, però optem per deixar-ho per
properes ocasions que el clima sigui més benigne. Anem cap al restaurant Bajalou
d’Orís. Només a l’entrada ens parlen del números de la loteria que avui han sortejat.
Entrem al menjador dels fons on ens atenen molt correctament i valorem molt
positivament. A la sobretaula decidim la propera setmana farem la Serra de Litoral des
de Coll Font de Cera cap a la Conreria. Sortirem a les 8 h. del Ramassar. En sortir i
abans de pujar als cotxes, sense pluja, ens arribem al pont de pedra que hi ha al darrera
mateix del restaurant i baixem al riu per contemplar-lo millor.
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