
    La Trona des del Figaró
       26 de febrer de 2019

Integrants: Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Josep Carbonell, Vicens Catafal, Pep
Comas, Mercè Font, Toni Manuel, Josep Oranias, Josep Martínez, Josep Pous, 
Julià Pratginestós, Josep Roca.

Distància: 16km, Temps:5,30h, Temps en moviment:5,00h

Desnivell: 650m Temps: 14 graus

Cotxes: 20km Jaume Bertran, Josep Martínez, Josep Carbonell

Ens trobem a les 8 del matí a la zona esportiva de Corró de Vall. Arribem al
Figaró  i  anem  a  deixar  els  cotxes  al  final  del  poble,  passada  l'estació.
Comencem a caminar a 2/4 de 9 del matí des de 270 mt. d'alçada.

  Anem pujant pel corriol empedrat i ben aviat a mà dreta ens queda
l'impressionat  Sot  del  Bac,  vall  estreta  i  feréstega  plena  de
formacions curioses com l'agulla del Salt, la Roca Plana i les dues
germanes. 

  

Hem anat avançant deixant a mà
dreta  la  paret  de  la  vauma  fins
arribar  al  Coll  de  la  Pedra  Dreta.
Finalment a 2/4 d'11 hem arribat a
La  Trona  a  827  mt.  d'alçada,  i  allà  hem
esmorzat i hem fet la fotografia de grup, amb
unes vistes de les Cingles magnifiques i uns
estimballs que tallen l'ale. 

Hem continuat cap a la cinglera, passant
per la taula de pedra i hem començat la
baixada cap al grau de Montmany, fins a
l'església  de  Sant  Pau  de  Montmany  i
hem continuat per la carretera que ens
ha portat al Figaró. En Pep Comas ens ha
explicat  que  aquesta  era  una  excursió
clàssica del muntanyencs  de primers de
segle XX, s'arribaven fins al Figaró amb
tren  i  feien,  més  o  menys,  la  mateixa
volta que hem fet avui nosaltres. 

Ens ha fet un dia esplèndit,  fins i tot una
mica massa de calor pel temps que som ! 



Una vegada hem sigut tots al Figaró hem pujat als cotxes i hem anat a dinar a
La Garriga, al restaurant l'Esvet. Hem dinat bé, han triomfat els ous ferrats amb
patates fregides i la vedella a la carbonada, entre d'altres plats del menú. Molt
ben atesos per la Carme, la mestressa, que després del dinar, amb els postes,
ens ha portat tota mena de licors pels més llaminers. 

El proper dimecres ens trobem a 2/4 del 9 a Can Vicent Catafal per fer la típica
calçotada dels Ginesters. Abans anirem a fer la caminada fins a Tres Creus a
Montmeló. 

  


