El Pic de l'infern
4 de setembre 2019
Integrants: Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Pep Casas, Josep Carbonell, Vicent
Catafal, Pep Comas, Joan Corbera, Ciril Coronado, Mercè Font, Carme Guri, Toni
Manuel, Josep Oranias, Josep M Martínez, Manel Molina, Julià Pratginestós,
Ismael Porcar, Josep Roca, Josep Rodríguez.
Distància: 11 Km, Temps: 8 h Temps en moviment:6,30h
Desnivell: 450m Temperatura mínima : 10 graus
Cotxes: 125 km Jaume Bertran, Ismael Porcar, Manel Molina i Vicent Catafal
Avui els Ginesters hem tornat a ser una bona colla tot i que a l'hora d'enfilar la
muntanya ens hem dividit en dos grups: El grup A ha anat a fer el Pic de
l'Infern i el grup B ha anat al cim Dorria de manera que només ens vist una
estoneta a l'aparcament de Les Franqueses i fent cafè al bar de la gasolinera
de Ripoll. Allà ens hem dividit i uns hem continuat cap a Vallter 2000 per anar a
pujar el Pic de l'Infern i altres han anat cap al Pla de les Barraques.
Hem sortit a les 6 del matí de Granollers i el grup A hem començat a pujar a
2/4 de 9 del matí des de l'aparcament de dalt de Vallter a 2.160 mt. Hem anat
seguint el GR 11 fins el coll de la Marrana, seguint cap a Tirapits i enfilant cap
al Pic de l'Infern. A mig camí hem parat a esmorçar i després de passar per
«pas dels dimonis» hem coronat el pic, a 2.864 mt. d'alçada a les 12 del
migdia amb gran alegria de tots!

Hem de dir que aquest pas, tot i curt, costa de passar sobretot als qui tenim
por i els qui tenen una mica de vertigen. Cadascú l'ha passat com ha pogut,
uns ben drets fent servir els bastons i gairebé salntant, la qui avui fa de
cronista, asseguda a terra i altres gairebé estirats ... tota una aventura.

Un cop ens hem refet, gaudit del paissatge i després de la foto de grup, una
part del grup hem començat a baixar cap al Coll de la Marrana, i una altra part
del grup, el grup A + ( Josep Roca, Ismael Porcar, Toni Manuel, Jaume Bertran, i
Pep Casas), han
anat a pujar el Pic
del Fresser. Aquest
grup A+ han
baixat per una
tartera entre el pic
del Fresser i el
Bastiments, i ens
hem retobat al Coll
de la Marrana. En
aquest punt de la
sortida, a les 4 de
la tarda, tots ja
havíem dinat i el
que havia dinat
millor va ser
l'Ismael que com
que no tenia a mà
la carmanyola (se
l'havia endut la
carme ) va fer un
tastet de totes les menges que portaven els seus companys.
Al llarg del camí hem vist molts ramats d'isars i hem sentit molts crits de
marmotes i aquesta que escriu en va veure una ben a prop per primera
vegada.

A les 5 de latarda hem arribat al cotxe, ens hem canviat i hem baixat a fer un
beure a la cafeteria de la gasolinera de Ripoll on hem deixat a en Roca que ha
tornat cap a Planoles.
Hem acordat que es canvia la sortida per dimarts dia 10 doncs l'11 de
setembre volem ser tots a Barcelona. Aquesta vegada anirem al Pedra Picada,
sobre Nava sortirem a les 7 del matí de la zona esportiva de Les Franqueses i
anirem a dinar a la fonda.
Fotografies: Joan Corbera
Text :Isabel Alcalde amb l'ajuda d'en Josep Roca

