Pic de la Dona des de Vallter 2000
22-5-19

Asistents: Isabel Alcalde, Josep Carbonell, Pep Casas, Vicens Catafal, Pep Comas, Joan
Corbera, Mercè Font, Julià Llobet, Toni Manuel, Josep Mª Martínez, Miquel Maymó, Manel Molina,
Ismael Porcar, Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri.
Distància: 7,01km Temps: 4,57h Temps en moviment: 3,40h Desnivell: 557m+ Temp: 4 graus
Cotxes: 125km Pep Casas, Josep Carbonell, Ismael Porcar, Manel Molina.
Ens trobem a les set del matí, som 16 de colla i sortim cap a la C17 direcció a Ripoll. Parem per
prendre un cafè, seguim cap a Camprodon i Vallter 2000.
Arribem a les 9h, fa fred estem a 4 graus, pels cims encara hi ha força neu. Comencem a caminar
amb una forta pujada fins el Pla de Coma Ermada on girem cap a l’esquerra fins la Portella de
Mentet, comencem a trepitjar neu, estem a 2.400m. Ens fem les fotos reivindicatives LLIBERTAT
PRESOS POLÍTICS.
Seguim cap el cim d’avui, la pujada ara és forta i trobem més neu, les vistes són espectaculars.
Fem el cim del Pic de la Dona (2.705m) són les onze i esmorzem, el cel està canviant surten uns
núvols molt negres i molt grans.
Passem per el Puig D’Ombriaga (2.635m), anem al coll de la Geganta i baixem cap els cotxes per
l’estació d’esquí de Vallter 2000.

Cim Pic de la Dona 2.705m

Comencem la baixada és molt dreta i amb moltes pedres, hi ha força neu i tenim por de relliscar.
El grup s’estira, anem baixant poc a poc acompanyats de grans boires. Arribem als cotxes a la
una tocada. Una matinal molt bonica.

Anem a dinar al Mas Repunxó de Sant Joan de les Abadesses. Ben atesos com sempre.
La propera setmana anirem al Comabona des del refugi de Prats D’Agulló.
Sortirem a les 6h del matí de la zona esportiva de Corró de Vall.
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