Pedra Picada des de Tosses
7 de setembre de 2022
Assistents: Isabel Alcalde, Karin Bruy, Josep Carbonell, Pep Casas, Pep
Comas, Joan Corbera, Mercè Font, Josep Maria Martínez, Esteve Mogas,
Tere Pintó, Ismael Porcar, Pep Pous, Josep Roca, Josep Rodri i Mercè Serra.
Distància: 13,46 km Desnivell acumulat: 627 m Temps en mov: 4h 6 min. Temps total: 5 h 20
min. Cotxes: Pep Casas, Josep M. Martínez i Pep Pous, 120 Km
S’acaben les vacances i tornem a
ser 15 de colla. Ens trobem a les 7
del matí a la zona esportiva de
Corró, i pugem per la C-17 fins al bar
Gusi de Ribes de Freser, on trobem
en Josep Roca, prenem un cafè i
seguim cap a la Collada. A Planoles
se’ns ajunta en Josep Carbonell, i
seguim la carretera fins a Toses.
Passat el poble, arribem al torrent
del riu Rigat i hi aparquem.

Ens posem a caminar a les 9 del matí; som
a 1.476 m d’alçada, està una mica núvol i
fa una temperatura de 12 graus.
Comencem per un tram de pista asfaltada,
que ben aviat
serà de sorra i ben
aixaragallada per les pluges dels darrers
dies. Trenquem a la dreta per un corriol
enfangat al mig d’un bosc de pi negre, i
comencem a trobar algun rovelló.
Arribem als Plans del Ginebró, un prat amb
herba verda, i pugem fins al Serrat del
Paravent (1910 m). Son les onze, i ens hi aturem a esmorzar.
Ens fem una fotografia de tota la colla, i
baixem fins al Collet de les Fontetes de
Castellar, on els dos membres del grup
B (Pep Comas i Josep Carbonell)
decideixen tornar per la mateixa ruta.
Els altres continuem amunt fins arribar
al cim del Pedra Picada (2010 m).
La vista des d’aquí ha millorat molt des
de la darrera vegada que hi vam ser,
perquè han tallat els pins que
coronaven el cim al voltant del didàctic
senyal indicador amb una pedra i un

martell. Fem una repassada de noms per identificar tots els pics que ens envolten i, després de fernos una segona foto de grup amb la senyera estelada, comencem la davallada pel vessant sud-est,
al revés de per on hi hem pujat.
Mirant de reüll sota els pins, on hi anem arreplegant algun rovelló,
no gaires, arribem al coll del Remoló. Un cop allà girem a mà
esquerra, i continuem baixant fins a trobar una pista paral·lela a la
Costa Borda que empalmarà amb la del matí on hem deixat els
cotxes.
Som al Pont del riu Rigat a un quart de tres de la tarda, i tornem a
dinar a ca l’Anna de Ventolà, on sempre ens han servit bé i, com
a bons clients, ens arreglen força el preu.
La setmana que ve anirem a fer una volta pels voltants de Ribes
de Freser. Ens trobarem a les 7 del matí a la zona esportiva de
Corró.
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