Pedra Picada des de Nevà
17 de novembre de 2010
Integrants: Ricard Caussa, Pep Comas, Joan Corbera, Jaume
Muntan, Josep Oranias, Ismael Porcar, Josep Roca i Jaume
Ventura
Distància: 9 Km. Temps 3’15 h.

Sortim dels Gorcs a les set tocades
en direcció Ripoll, Ribes i Planoles,
després d'un petit embolic anem cap
a Nevà, passem a la part superior de
la població, per damunt de una
Hípica i davant d'una tanca que ens
barra el camí deixem els cotxes.
Seguim pista amunt, tot parlant cap
on havíem de tirar, en aquesta
ocasió no tenim gaire clar el camí a
seguir, tot i que no ens sembla
massa complicat. Hi ha dues
opinions, una ens porta per sota el
bosc que tenim al davant i l'altre
costa amunt cap el coll de la Bona. A
l’anar pujant veiem clar que l'opció
del bosc no és la bona, així que
canviem la nostra direcció i anem
directament cap dalt la carena. He
dit directament, cosa que vol dir que
és precisament per on la pujada és
més forta. Fatigosament anem
pujant i arribem al coll on hem de fer
una bona parada per tal de agruparnos, de tota manera els que esperen
poden gaudir d’esplèndides vistes,
cap el sud el Montseny i el
Montserrat, cap a ponent el
Pedraforca, Cadí i Serra d'Ensija
i.cap el nord el Puigmal i companyia,
totes elles enfarinades per les
primeres neus de la temporada. Cal
dir que nosaltres també hem petjat
neu però en molt escassa quantitat.
Tots aquests cims ja no ens
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abandonaran mentre caminem per la carena, per tant un cop agrupats seguim amunt,
ara ja fàcilment. El pendent s’assuauja. Passem per el cim de l'Emperadora (1975 m),
gairebé imperceptible, un gran Pedró ens ho recorda i a continuació sense problemes
el tram final, que ens porta al cim de la Pedra Picada (2006 m). La visió es magnifica i
s’afegeix a la panoràmica el Puig Llançada i la Tossa d'Alp. El dia, afortunats
nosaltres, per el que es podia esperar molt bo, núvol això sí, però d'aquells alts que no
molesten, ni molt menys, deixant-te gaudir del espectacle. Després d'esmorzar i fer la
foto de rigor. Tornem cap el Coll,
el passem en direcció al camí
que baixa més suaument cap els
Plans de Nevà i un tant
anàrquicament i un tant campi qui
pugui baixem i sens novetat
arribem al nostre destí, on ens
espera el nostre company, en
Ricard que en aquesta ocasió
ens ha acompanyat, malgrat ell
fes la seva caminada particular.
Després de curta deliberació,
decidim anar a ca l'Anna de
Ventolà on som ben atesos i
decidim per la setmana vinent
anirem al Comanegra i Puig de
les Bruixes. Hora de trobada les
set del matí als Gorcs.
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