Puig d’Ou
11 de juny de 2014
Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera, Josep M.
Farnés, Ismael Porcar (i la Neret), Julià Pratginestós, Josep Roca,
Josep Rodri i Salvador Vilà
Distància: Projectada 12’58 i amb altures 12’97 Km. Temps: 6’23 Desnivells: 498 m.
Acumulat: 845 m. Cotxe:. 108 Km. Miquel Maymó, Ismael Porcar i Josep Roca
Sortim a les set del matí dels Gorcs,
per anar cap a Vic, Ripoll, Sant Joan
de les Abadesses i Sant Pau de
Seguries, on trenquem cap a l’Hostal
de la Vall d’en Bac. Hi aparquem i
comencem a caminar a 3/4 de 9.
Seguim les marques grogues que ens
porten per Sant Miquel de la Torre.
Passem pels costat d’un ramat de
cavalls a la recerca del camí. Dubtem
quan arribem al trencall del Triadú.
Avancem cap a Sant Andreu de
Porreres, on hi trobem l’Oriol Romaní
de la Locomotora Negra en plena activitat. Seguim per corriols i arribem a la carena de
la Coma, on sense camí clar, pugem muntanya amunt. A les 11 parem a esmorzar.
Arrenquem i al cap d’una bona estona en Josep Carbonell anuncia el seu retorn,
l’acompanya en Julià Partginestós i s’hi afegeix en Pep Comas. La resta seguim pujant

pel dret. Travessem un pla amb
boixos i hem de grimpar per unes
blocs de pedra. Veiem el cim del
Puig Ou (1.300 m) i l’aconseguim
a la 1 del migdia. Fem una curta
parada i iniciem el retorn. Trobem
el camí de tornada que ens
sorprèn gratament fins al Portell
de les Roques. Després es
complica amb un corriol brut.
Hem decidit descartar el Talló pel
temps i la calor. Seguim per la
collada del Reclussany i en
baixar se’ns complica fins al Coll
de les Cadiretes. Continuem per
un corriol que avança per una
lleixa molt estreta penjada a mitja
cinglera que els arbres ens
dissimulen el tall. Anem directes
a trobar els companys i els cotxes. Hi
arribem a les 4. Prenem els cotxes i anem a
dinar al Racó d’en Sisco de Sant Pau de
Seguries. Molts amables i servicials. A la
sobretaula brindem a la salut d’en Josep
Carbonell que ha complert 72 anys el
passat 22 de maig. Decidim que la propera
setmana anem al Puigpedrós. Sortirem a les
6 de Llerona.
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