Pic dels Engorgs
19de setembre de 2012
Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera, Josep
Maria Farnés, Jaume Muntan, Ismael Porcar, Julià Pratginestós,
Josep Roca i Josep Rodri
Distància: Projectada 13,72 Km i amb altures 14,17 Km. Temps 7’07
Desnivells: 1095 m. Acumulat: 1186 m. Cotxe: 154 km Ismael Porcar i Josep Roca
Ens trobem a les 6 als Gorcs i sortim un
quart d’hora més tard per problemes de
recollida del personal. Anem cap a
Meranges, passant per Talltorta i Bollvir.
Després passem pel poble de Girul i
aparquem als Planells, pla que trobem
en un revolt molt pronunciat. Conversem amb el propietari del bestiar que
veurem pel camí. En demana que
deixem oberta una tanca (vailet) i ens
instrueix en el camí a seguir més
assequible. A 2/4 de 9 comencem a caminar per un sender senyalat amb el número 101
sobre fons groc, que segueix el curs del riu Duran i haurem de caminar damunt de les
pedres sobre el rierol una bona estona. Les muntanyes estan emboirades i avancem amb
el dubte del clima. Passem pel Pla de Campllong i quan arribem a la pleta del Engorgs
acomplim l’encàrrec d’obrir la tanca. Després prenem un corriol que ens porta fins al
refugi Joaquim Floch i Girona, on a les 11 parem a esmorzar. Ens trobem amb dues
parelles d’excursionistes (d’Olot i Santa Agnès de Malenyanes) que ens expliquen la
seva excursió de cinc dies per la Cerdanya. Quan arrenquem de nou passem per les
molleres dels Engorgs (on de tornada s’hi enfangarà un de la colla). Al cap d’una estona
en Josep Carbonell i Josep Maria Farnés iniciem el retorn. En Pep Comas arribarà fins a
la carena de la Portella de Meranges. La resta pugen al cim més baix dels Engorgs de
2818 m. L’Ismael Porcar
avança solitari pel camí
directe al cim i els altres
hi arribaran avançant per
damunt de grans blocs
de roques a ¾ d’1.
Inicien el descens cap al
refugi i recuperen el camí d’anada. Ens retrobem tots a ¾ de 4.
Després de prendre la
cervesa de muntanya
retornem amb els cotxes
pel mateix camí, que
hem vingut. Anem a
dinar a ca l’Anna de
Ventolà. Ens atenen com
de costum i als postres
vindrem amb cava per
celebrar els 75 aniversari
d’en Pep Comas. A la

sobretaula decidim que la propera
setmana anem a la Gallina Pelada.
Sortirem a les 6 dels Gorcs.
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