Puig Cerverís i Balandrau
10 d’agost de 2011
Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Josep Maria Farnés,
Carme Guri, Josep Oranias, Ismael Porcar i Josep Roca
Distància: projectada 10’67 Km. amb altures 10’85 Km. Temps 4’45 h.
Desnivells: total 621 m. Acumulat 675 m. Cotxe: 111 Km. Ismael Porcar (i Josep Roca)
Ens trobem a les 7 als Gorcs. Els
cinc som molt puntuals. Arrenquem, després d’una curta espera, cap a la Garriga on prenem la
C-17 i anem fins a Ripoll i Ribes
de Fresser. En aquesta població
s’hi incorpora amb el seu cotxe
en Josep Roca i en Josep Carbonell. Junts trenquem cap a Pardines per carretera asfaltada i a
Ribes Altes prenem una pista en direcció a Tregurà. Aparquem a la Collada de Pardines.
Comencem a caminar a les 9’10 h. cap al Pla d’en Batlló. Fa un dia molt clar i malgrat al
principi feia fresca aviat s’ha transformat en un passeig càlid per una esplèndida catifa
de gespa, que convida a fer nombroses parades per observar el paisatge. Pugem al
Puig Cerverís de 2.208 m (o Puig Sabarís). Hi arribem al voltant de les 10. Després
prenem la forta baixada fins a la Feixa. Seguim per la Collada de la Canya o dels
Llenyassers. Veurem diversos isards, així com cavalls i vaques pasturant per aquells
magnífics prats. A l’altura de la Coma de Granollers, una mica abans de les 11, parem
per esmorzar. Observem nombrosos i diminuts capolls, alguns d’ells amb moviment.
Hom explica que són l’embolcall de la crisàlide del Saltamartí. Després seguim amunt i
fem la pujada a diferents ritmes. L’últim tram se’m fa pesat, però la gratificant arribada al
Balandrau (2.585 m) compensa sobradament l’esforç. Hi trobem una parella
d’excursionistes de Girona i a partir d’aquest moment anirem trobant diverses colles.
Encara seguim un tram cap al nord, amb la intenció de descriure possibles excursions i
veure el camí al refugi del Coma de Vaca. Dalt del cim ens plantegem que mentre uns

van directes als cotxes, els altres fer la baixada per la collada de Fontlletera. Al final
després de valorar-ne les dificultats, s’opta per desfer el camí de pujada amb l’única
variant de no pujar al Puig Cerverís. Després del primer tram, l’excursió es transforma
en un agradable passeig. Al voltant de les 2 del migdia arribem a l’aparcament. Després
de la parada amb cervesa inclosa, s’opta per trucar a la Fonda Rigà per anar-hi a dinar.
La deficient cobertura telefònica en obliga a marxar sense contactar-hi. Seguim la pista
en direcció a Tregurà i al cap de poca estona podem parlar-hi i refusen servir-nos el
menú, per la qual cosa optem per anar a Can Baral·la de Sant Pau de Seguries. Ens
atenen com estem acostumats i a la sobretaula decidim que la proper dimecres anirem
de Núria a Noucreus, Rocs Blancs, Fontnegra i Pic de l’Àliga. Sortirem a les 6 dels
Gorcs.
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