
Cim Pedra Picada (Toses) des de Nevà 
18 setembre de 2019 

Integrants: Jaume Bertran, Josep Carbonell, Pep Casas, Vicent Catafal, Pep 

Comas, Joan Corbera, Mercè Font, Toni Manuel, J Mª Martínez, Miquel 

Maymó, Ismael Porcar, Josep Pous, Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri.  

Distància: 13,07. Temps: 4,51h. Temps en moviment: 3,56h.  Desnivell:682m+. Temp: 12graus 
Cotxes: 110 Km. Josep Carbonell, Jaume Bertran i Ismael Porcar. 

 
Sortim a les set de Corró de Vall. Anem a 
Ribes de Freser, allà ens trobem amb en 
Roca. Prenem un cafè i seguim per la GI 
4016, km 22, fins a Toses de la muntanya. 
Passat el poble arribem al torrent del riu 
Rigat i aparquem. 
Ens preparem i comencem a caminar a les 9 
del matí, estem a 1.476 m d’alçada. Està 
una mica núvol. Som quinze de colla ens 
hem retrobat després de les vacances.  
Anem pujant amb suavitat , per arribar al 
Cap dels Plans de Ginebrar. Quan ja portem 
dues hores de camí, el grup B es para a 
esmorzar. Nosaltres seguim cap el cim de la 
Moixera (1.996m) on esmorzem. Des de allà 
veiem el grup B al cim del Serrat del 

Paravent (1.910m).  
Tornem enrera i ens trobem els dos grups. Ens fem la foto de grup reivindicativa LLIBERTAT 
PRESOS POLÍTICS. El grup B, amb tranquil.litat ,torna cap els cotxes. 
Nosaltres seguim reprenen la pujada per arribar al cim del Pedra Picada (2.010m ) són les 12,10h. 
Fem fotos i gaudim de les bones vistes. Un matí estupend i ben aprofitat. 
Unes boires negres que amenacen pluja ens fan córrer cap els cotxes, baixem, per el Collet de les 
Fontetes de Castellar, a bon ritme i a les dues ens trobem tots. 
Anem a dinar al restaurant Casanova de Fornells de la Muntanya ja ha arribat la tormenta, xàfecs i 
ruixats. A la sobretaula en Pep Comas, cap de colla, ens comenta un parell de coses sobre el 
funcionament intern del grup.  
Per acabar brindem amb cava per l’aniversari d’en Pep Casas. Molt ben atesos. 
La propera setmana anirem al Pic de Costa Cabirolera a la Serra del Cadí. Sortirem a les 6h del 
matí de l’àrea esportiva de Corró de Vall. 
 

 
 

                        Cim Serrat del Paravent 1.996m 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografies: Joan Corbera 

Text: Miquel Maimó 

 

 

 

 

                       Cim del Pedra Picada 2.010m 


