Figaró, La Trona, Puiggraciós i Montmany
13 de juliol de 2011
Integrants: Vicens Catafal, Joan Corbera, Josep Maria Farnés,
Carme Guri, Ismael Porcar, Julià Pratginestós, Josep Roca i
Salvador Vilà
Distància: projectada 16’82 Km. amb altures 17’03 Km. Temps 5’55 h.
Desnivells: total 549 m. Acumulat 636 m. Cotxe: 62’5 Km. Ismael Porcar i Josep Roca
Ens trobem a les 6 a Llerona.
Arribem molt puntuals i després
d’aparcar
els
dos
cotxes
provinents de Palou i Marata,
parlem de l’adversa climatologia,
doncs ha plogut tota la nit. Tot
indica que als Pirineus farà un
temporal. Sempre hi ha algú que
té molta moral i engresca la resta
a seguir. Ens repartim als cotxes
de Granollers i la Roca i marxem
cap a Queralbs per pujar a Núria.
Fem el trajecte habitual per la C17 des de la Garriga i a les 6’41 rebem la
trucada d’en Josep Carbonell, que des de
Planoles ens confirma el gran xàfec de trons i
llamps que hi està caient. Sortim de l’autovia a
Sant Quirze de Besora per parlamentar i anem a
prendre un cafè a la Cugullera. El bar encara
està tancat, doncs és massa d’hora. No ens
queda més remei reunir-nos a l’aparcament.
Optem per retornar i, si el temps s’aclareix, pujar
a la Trona des del Figaró. A 2/4 de 8 aparquem
els cotxes al camí on comença la ruta i
comencem l’ascens dels Cingles del Bertí.
Avancem pel PR C-33 que passa pel lateral del Sot del Bac. El terra està xop i el fang
relliscós. Avancem amb prudència i bastant junts. De tant en tant ens agrupem. Passem
pel Torrent del Bosc Negre a l’altura del Salt del Prat. Seguim pel Coll de Pedradreta i
pugem directe amunt. Passem per un estret camí i arribem a dalt la Trona a les a les
9’10 h. Contemplem el paisatge i fem la fotografia de conjunt. Planifiquem la tornada i

preferim passar per bon camí. Prenem el GR-5 fins a l’Esclexot de can Volant on
prenem un sender. A les 10 i ¼ parem al mirador per esmorzar al voltant de la taula de
pedra. Per baixar la cinglera optem per anar al Coll de Can Tripeta que passa pel Grau
de Montmany. Recuperem el PR C-33 fins al santuari de Puiggraciós. Després seguim
un bon camí que ens porta a la masia de l’Uyà de Montmany, on els nombrosos de
cotxes abandonats desfiguren aquell paisatge. Prenem la
carretera asfaltada fins al Figaró, pels Sots Feréstecs.
Fem una parada davant d’unes pruneres. Travessem el
poble i anem als cotxes. Hi arribem a 2/4 de 2. Prenem
les cerveses i anem a la Garriga a dinar al restaurant
Esvet. L’estructura de les taules ens obliga a seure’ns en
dues taules. A la sobretaula decidim que la propera
setmana sortirem el dimarts a les 6 del matí de Llerona
per anar al Pic d’Eina. Després en Vicens Catafal ens
torna a sorprendre i ens convida al Bressol de la Garriga.
Extensió de terreny agrícola amb una nau en construcció i una original bassa amb un
escultòric brollador. Ens proveeix de carbassons i patates que collim. Saludem el seu fill
gran i la seva família. Tot seguit visitem la singular masia de Can Blancafort amb molí
fariner, trull í celler propi. Al donar per acabada l’excursió ens sorprenem de dia solejat i
com improvisadament hem gaudit d’una aprofitada excursió.
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