Carena de la Roca Blanca,

per
Peguera des del Pla de la Creu de Fumanya

27 d’abril de 2016
Integrants: Joan Corbera, Miquel Maymó, Manel Molina, Julià
Pratginestós, Ismael Porcar i la Neret, Josep Roca.
Distància projectada: 14’82 amb altures: 15’36 Km. Desnivells: 403 m.
Acumulat: ↑750 m. ↓744 Temps: 5’40 h Cotxe: 115 km. Josep Roca i Ismael Porcar

Sortim a les 7 del matí de Llerona després de saludar i felicitar al Julià per la seva
exitosa, travessa pel Marroc en bicicleta de muntanya. Anem direcció Berga, Cercs i
just després de passar per la central tèrmica, girem a l’esquerra cap a Sant Corneli i
Fígols, la carretera puja suaument, deixant enrere diverses masies, arribem al coll de la
Creu
de
Fumanya.i
a
l’encreuament de
pistes deixem els
cotxes
aparcats
prop
de
la
carretera.
Ens
trobem a 1.660 m.
Són les 9 del matí
i tenim 5 graus de
temperatura,
fa
fresca, el cel tapat
i
ennuvolat
amenaça
pluja.
Mirem els rètols i
comencem
a
caminar direcció al
poble de Peguera
abandonat.
Seguim
les
marques del GR
107
i
ens
endinsem al mig
del bosc, estem
molt a prop de la
font de la Bruixa,

seguim per la pista, veiem la impressionant cara de la
Roca Gran de Ferrús. Arribem a la masia
abandonada, la Casa Ferrús. Pugem per forts
pendents, la Canal Gran o Canal Fonda, aquí podem
admirar aquesta bonica paret. Anem veient algunes
assegurances d’escalada a la roca i algunes cordes.
Aquesta part del camí no és molt bo, progressem en
paral·lel a la Roca Gran de Ferrús. A la part superior
de la canal, tornem a endinsar-nos al bosc, arribem al
coll de l’Estret 1.976 m. Portem més de dues hores,
són les 11,15 del matí, 7 km i molt desnivell. Esmorzem, el dia segueix tapat i amenaça
pluja, fa fred. El GR 107 segueix cap a Gósol, nosaltres caminem un tros més fins a la
carena de la Roca Blanca i decidim quedar-nos aquí, per prudència, el temps no ens
acompanya, està tronant i a punt de ploure.
Iniciem la tornada pel mateix camí fins arribar a Peguera on ens desviem per Ca l’Agutzil
i anem a trobar la pista de la creu de Fumanya, no sense fer la cabreta una estoneta i
baixar per una paret impressionant, alguns tornen enrere, no s’atreveixen a baixar. Ens
retrobem i passem per la font i el safareig de can Coix, seguim per la pista principal, per
arribar als cotxes. Portem 5,40h i més de 15 km. Sortida impressionant, i molt
espectacular, tot i el mal temps.
Ja són quasi les 15 h i decidim anar a dinar al Bar Sol i Cel de Cal Rosal. Atesos amb la
correcció que els caracteritza.
La propera setmana anirem al
Comanegra per Beget, sortirem
a les 7 h de Llerona.
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