Pic de la Fossa del Gegant i altres
17 d’agost de 2011
Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Josep Maria Farnés,
Carme Guri, Jaume Muntan, Josep Oranias, Ismael Porcar, Julià
Pratginestós i Josep Roca
Distància: projectada 9’78 Km. amb altures 10’17 Km. Temps 5’16 h.
Desnivells: total 888 m. Acumulat 980 m. Cotxe: 100 Km. Josep Oranias i Ismael Porcar
Ens trobem a les 6 als Gorcs i tenim la
grata sorpresa de trobar-nos amb en
Jaume Muntan, recuperat i disposat a
reprendre l’activitat dalt dels cims.
Després del retrobament, amb les
salutacions corresponents, sortim cap
a la Garriga on prenem la C-17. Anem
fins a Ripoll, Ribes de Fresser i
Queralbs. Arribem d’hora i a l’estació
se’ns incorporen en Josep Roca i en
Josep Carbonell. Agafem el primer
cremallera a Núria que surt a les 7’49.
Ens repartim ens els dos vagons per
poder seure. Comencem a caminar a
les 8’20 h. Passem pel pont de pedra i
avancem pel GR-11, pel costat dret del Torrent de Noufonts. Travessem el Pont de fusta
de l’Escudé i aviat avancem pel costat esquerra del Torrent de les Mulleres. L’últim tram
s’endureix pel pendent i observem signes de cansament. Quan arribem a la bifurcació,
que porta al coll, en Jaume i en Pep opten assenyadament per esperar-nos a la tornada
del cim. La majoria hi deixen les seves motxilles. La resta pugem al Coll de Noucreus
(2.795 m) i des d’allà pugem al Pic de la Fossa del Gegant (2.808 m). Tot seguit baixem
i junts esmorzem quan s’acosten les 11 del matí. Després seguim cap al Pic de la
Fontnegra. El camí és pedregós i amb certa dificultat. En Josep Roca avança a molt bon
ritme i ens distanciem. Passem pel Cim Alt de les Arques (2.792 m) i poc després en
Jaume Muntan s’entrebanca i amb la seva agilitat fa una tombarella. El rocam deixa les
seves marques als
seus braços i cames.

Després seguim pel
Cim de les Arques de
Baix (2. 782 m.) i al
cim dels Rocs Blancs
(2.784 m) hi aconseguim en Josep Roca.
Hi fem la fotografia de
la colla. Junts passem
per sota del Pic de la
Fontfreda on decidim
deixar per una propera
ocasió la volta per la
Coma del Clot i anem
directes cap a l’alberg
del Pic de l’Àliga.
Baixem primer per
entre pedres i després
per un prat verd fins al
camí. Nomes un petit
grup (primer érem
quatre i després tres) pugem al Pic de la Pala (2.475 m) i al Pic de l’Àliga (2.422 m).
Baixem i a 2/4 de 2 ens retrobem a la font de l’alberg. Agafem el telecabina que ens
porta a l’estació de Núria. Durant l’espera en Jaume aprofita l’espera per fer-se una cura
al dispensari. Junts prenem el cremallera a 2/4 de 3 i anem a dinar a les Roquetes de
Queralbs. Després d’una espera ens entaulem i a la sobretaula decidim que la propera
setmana anirem al Comabona. Sortirem a les 6 dels Gorcs.
Text i fotografies:
Josep Maria Farnés

