Puigsacalm pel Pla Travé
16 de juny de 2010
Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera, Josep
Maria Farnés, Jaume Muntan, Josep Oranias, Ismael Porcar,
Josep Roca i Jaume Ventura
Distància: projectada 11’35 Km. amb altures 11’61 Km. – Temps 4’31 h.
Desnivells: total 228 m. Acumulat 332 m. Cotxe: 80 Km. Josep Roca i Ismael Porcar
Fem una parada
a la carretera de
Llerona a les 7
del matí, però
ens agrupem tota
la colla al trencall
dels Gorcs. Avui,
malgrat havíem
previst anar al
Tossal
Bovinar
des de Cap de
Rec, la recent
nevada als Pirineus, i l’agradable reincorporació d’en Pep Comas, ens han
motivat el canvi
de plans. Marxem cap a la Garriga. Prenem la C-17 i en sortim a Sant Quirze de
Besora. Passem per Vidrà i Siuret. Seguim per la carretera fins a uns prats després del
Coll de Siuret. Havíem fet aquesta excursió el 2 de febrer de 2008 -que marco amb
color groc- però anàvem a les palpentes, doncs la boira baixa que ens privà d’orientarnos durant tot el trajecte. Avui, comencem a caminar a ¾ de 9 i passem pel davant la
masia de turisme rural Platraver, amb cavalls, vedells i vaques escampat pels seus
camps. Trobem uns senyals que respectem els prats i un rètol a terra que indica
Puigsacalm. Seguim pel costat oest del Pla Traver. Ens endinsem aviat pel bosc de
faigs i boixos. El corriol està ple de
fulles, barrejades amb fang tou.
Seguim per la collada de Sant
Bartomeu i donem la volta al Puig
de Miralles per sortir al Coll de
Manter. En aquells magnífics prats
dels Rasos de Manter comencem a
trobar erols de carreretes, que en
principi menystenim. Mentre observem els Pirineus amb nombroses
clapes de neu i coberts amb núvols,
que ens dificulta la identificació dels
seus pics. Trenquem cap al nostre
objectiu tot passant per un altre prat.
Quan estem al sota al cim, iniciem la
pujada sense dificultat. El terra és

ferm, sense les temudes pastetes, i aviat assolim a les 10’35 el Puigmal de 1514
metres. Descobrim la nova creu de ferro i esmorzem asseguts damunt les pedres. Fem
la fotografia, que aquest cop vol ser informal. Després, com que portem un bon ritme,
pugem fins al Puig dels Llops de 1486 m. En aquest punt tornem a fer l’altra fotografia
de conjunt i continuem la identificació dels pobles de la plana, que hem iniciat al
Puigsacalm, sense resultats satisfactoris. Iniciem el retorn. Anem per la Rasa Alta que
ens porta als Rasos de Manter. Allà les carreretes o cama-secs ens tornen a temptar i
s’inicia la satisfactòria recollida amb bosses de plàstic. Bufa el vent i sentim els primers
trons, mentre veiem com els núvols avancen ràpidament. Des del Coll de Manter
trobem l’indicador que va al Pla Traver i Coll de Siuret, que seguim. Passem per la
Costa Llisa, el Pla dels Arços i el Pla Traver. Trobem uns boletaires amb cistells que
estan per la labor. Allà ens indiquen que per la carretera podem seguir fins a Joanetes.
Quan arribem als cotxes a 1’15 del migdia, prenem les primeres cerveses de
muntanya de la temporada, que porta l’Ismael a la nevera del seu cotxe. Ha fet un dia
esplèndid i hem gaudit la visió d’un recorregut fet a les palpentes. Seguim per la
carretera, que no s’acaba mai. Anem al
restaurant Can Barris que està tancat el
dimecres, i anem a la Cooperativa
Verntallat de Sant Privat d’en Bas.
Entaulats brindem -convidats per en
Jaume Muntan generosament- per la
recuperació d’en Pep Comas, que avui ha
fet la primera sortida després de l’obligada
parada hospitalària. A la sobretaula
decidim que la propera setmana anirem al
Puig Dòrria des del Collet de les
Barraques. Serà revetlla i volem tornar
d’hora a casa. A la sortida alguns
s’aprovisionen a la Cooperativa i retornem
pel Túnel de Bracons i l’eix tranversal fins
a la C-17 que ens portarà a casa.
Text Josep Maria Farnés
Fotografies: Joan Corbera

