Puig de la Coma d’Or des Puymorens.
20 de juny 2016

Integrants: Josep Carbonell, Vicens Catafal, Joan Corbera,Mercè
Font, Julià Llobet, Toni Manel,Josep Mª Martínez, Miquel Maymó,
Manel Molina, Ismael Porcar,Julià Pratginestós i Josep Roca,
Distància :13,28km, Desnivell : 935m+ Temps : 5,20h Temps en moviment:
4,00h Temp : 10 graus Cotxes: 165 km Manel Molina, Ismael Porcar, Josep
Roca.
Ens trobem a les 6h del matí a Llerona,
l’Isma porta un convidat, el Toni,
salutacions. Ens dirigim a la C17
direcció a Puigcerdà, on parem a
prendre un cafè. Seguim cap a França
per arribar al coll de Porte Puymorens.
Deixem la carretera per entrar a una
pista a la dreta,
aparquem i
comencem a caminar.
Són les nou amb 10 graus de
temperatura i un dia molt bo de sol i
calor.
Comencem a caminar a 1933m per
una pista amb pujada i molta aigua per
tot arreu, arribem a la Coma d’en
Garcia a 2.554m+, portem dues hores
trepitgem moltes congestes de neu.
Parem a esmorzar i fem el
reagrupament.
Després d’esmorzar, el grup B arriba a
l’estany de la Coma d’Or i tornen cap
els cotxes.
La resta seguim pujant, cap a Portella Cortal de Rossó 2501m per encarar la
pujada de la Coma d’Or.Trobem congestes de neu,el grup està molt estirat.

Són tres quarts d’una i fem el cim estem a 2.826 m, les vistes espectaculars.
Iniciem la baixada pel mateix camí, la neu és tova i hem de vigilar amb les
relliscades.

A les tres arribem als cotxes, ens
trobem amb els companys que ens
esperen i decidim anar a dinar a Ca
l’Anna de Ventolà.
Tot i que arribem a les cinc de la tarda
ens atenen molt be com sempre.
Dinem i a postres repartim les noves
samarretes reivindicatives de color
GROC. Les quals deixarem de portar
el dia que no tinguem presos polítics.
La propera setmana anirem al
Pedraforca des de Gossol. Sortirem a
les 6 del matí de Llerona.
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