Pic de la Mina des del coll de Pimorent
12 d’agost de 2020
Assistents: Jaume Bertran, Karin Bruy, Pep Casas, Joan Corbera, Mercè Font,
Josep Mª Martínez, Miquel Maymó i Josep Roca.
Distància: 11,28 km Temps en moviment: 3h 40’ Temps total: 5h 4’ Temperatura: 15º Alçada
mínima: 1920m Alçada màxima: 2683m Desnivell: 763m Cotxes: 165 Km, Jaume Bertran i Pep
Casas.
Sortim a les 6 del matí de la Zona Esportiva de Corró, i a les 7 ens trobem amb la resta del grup al
bar Gusi, a Ribes de Freser, on fem un cafè i rendibilitzem cotxes.
Per la carretera de Toses anem fins a Puigcerdà, on
agafem la N-20 francesa i, esquivant el túnel, pugem fins al
coll del Pimorent (1920 m) i hi deixem els cotxes. Són les 9
del matí, la temperatura és de 15º i les previsions del temps
no són gaire bones.
Només de sortir, per una pista ampla a l’esquerra de la
carretera, veiem el Pic de la Mina, l’objectiu d’avui, una
piràmide pedregosa el nom de la qual prové d’unes mines
de ferro properes, abandonades de fa anys.
Comença a guspirejar, i es dibuixa un
espectacular arc de sant Martí que ens
acompanyarà tot el trajecte. Recordem la dita
popular: “Si l’arc de sant Martí surt al dematí, la
pluja ja és aquí” i es posa a ploure. Un membre
del grup decideix abandonar la ruta i tornar al
cotxe, però els altres no ens desanimem i seguim
endavant. La pluja dura poca estona. Bufa un vent
fort que ens eixuga la roba i fa córrer els núvols a
gran velocitat. Tan aviat s’obren clarianes com es
tapa el cel i torna a guspirejar.
Pel cami passem prop d’un petit estanyol, d’una barraca de pastors, i d’un ramat d’eugues pasturant
tranquil.les pels prats d’herba.

Cap a les onze arribem al punt més alt de l’estació
d’esquí Porté-Puymorens, i ens hi aturem una estona
a esmorzar. Després continuem fins al coll, i ens
enfilem per les roques fins que arribem al cim del Pic
de la Mina, a 2683 metres. Són prop de les 12 del
migdia.
Contemplem els cims més propers, que en Josep
Roca ens va anomenant un per un: Fontnegra
d’Envalira, pic de les Valletes, Fontfreda... i, més
enllà, el Pas de la Casa i Andorra.
El vent bufa ara molt més fort, i amb penes i
treballs podem fer-nos la ja clàssica foto de grup
recordant els nostres PRESOS POLÍTICS.
Aquest vent, i uns nuvolots negres que s’apropen
ens fan desistir de baixar fins a l’estany de l’Orri
de la Vinyola i tornem pel mateix camí de la
pujada. És una llàstima, però a la muntanya, la
prudència és sempre la millor actitud.
Arribem als cotxes a les dues del migdia, i baixem fins al poble de Porta on dinem amb carmanyola
en una zona de pícnic al costat del riu Querol.

La setmana que ve anirem al Taga
des de Pardines. Ens trobarem a la
zona esportiva de Corró a les 7 del
matí, i a Pardines amb els que ja són
al Ripollès, cap a un quart de nou.
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