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El cim dels Picapedra

ASCENSIÓ DES DE TOSES AL CIM DE LA PEDRA PICADA

SERGI FERNÁNDEZ TOLOSA

La còmoda i panoràmica carena de la serra de Montgrony convida a gaudir dels cims més alts del Ripollès i el
Berguedà. SERGI F. TOLOSA

L'excursió d'aquesta setmana ens porta fins al cim de la Pedra Picada, de 2.006 metres d'altura, una muntanya molt assequible que,
sempre que el dia acompanyi, esdevé un mirador excepcional. A dalt de tot de la serra de Montgrony ens esperen unes vistes
impressionants de les muntanyes del Ripollès i el Berguedà i fins i tot de la Cerdanya, a més d'uns magnífics i amplis prats ideals per
jeure a descansar, menjar l'entrepà o jugar amb la canalla. L'excursió no té cap dificultat tècnica. Per completar-la només cal posar un
peu davant de l'altre des de Toses, pujant per camins i senders que arriben fins al cim mateix. Tenir un xic de paciència i potser també un
caràcter "de pedra picada" el dels que posseeixen conviccions fermes ens ajudarà a assolir el repte.

El silenci del bosc

La ruta comença a l'estació de Renfe de Toses, situada a 1.430 metres sobre el nivell del mar. Amb molta precaució, creuem la via per
on abans hi havia el pas a nivell, cap a un edifici antic mig abandonat que hi ha a uns 25 metres. El sender que hem de seguir neix al
seu darrere, i està senyalitzat amb marques de pintura de color groc. Abans d'enfilar el sender, a mà dreta, al marge esquerre de l'antiga
carretera avui desviada cap a un pas elevat, hi ha la font de les Planes, que raja clara i fresca i és ideal per omplir la cantimplora.
Sempre per l'obaga, el caminet guanya altura ràpidament fent ziga-zagues, passant pel clot de la Font Negra i superant el serrat del
Sentinella, fins que arribem a uns camps oberts coneguts com a Cortals de l'Hoste. Aquí continuem pel camí que segueix pujant en
direcció al pla de Querol, ja situat a 1.700 metres d'altura. En aquest pla sense arbres els senyals grocs es perden momentàniament. Per
recuperar el traçat cal travessar els prats pujant en diagonal durant uns 150 metres, cap a l'extrem sud-est de la clariana, on retrobem els
senyals que ara s'endinsen en el bosc per un corriol més estret i ombrívol. A partir d'aquí l'ascensió és constant i rectilínia, però el
paratge convida a caminar, sobretot en època de calor, ja que som a dins d'un bosc acollidor que ens protegeix de la inclemència de
l'estiu. Si tenim sort, en aquests boscos és probable sentir o fins i tot veure un cérvol mentre fuig entre els pins. El sender prossegueix
pujant a través del bac del Pelós, cap a la Roqueta i la collada de les Fontetes, situada a 1.875 metres d'altura i a 3,7 quilòmetres del
punt d'inici de l'itinerari. Dalt del coll hi ha un pal indicador amb rètols de color groc que assenyalen rumbs i distàncies a diversos punts,
com la Molina, Planoles, Castellar de n'Hug, etc.

DADES D'INTERÈS

La ruta comença a l'estació de Renfe de Toses, de la línia de Rodalies Barcelona-la Tor de Querol (www. rodaliesdecatalunya.cat). Amb
cotxe, des de Ripoll per l'N-260 fins a Planoles, on s'agafa la GIV-4015, que ens porta fins al punt d'inici del recorregut.

Com arribar-hi

BAR RESTAURANT BRASERIA L'ESTACIÓ, a l'estació de tren de Toses. Fan àpats casolans i menús i hi ha una terrasseta durant
l'estiu. Tel. 972 73 62 57. Si baixem de la muntanya ja dinats però amb ganes de berenar, al davant de l'estació hi ha una paradeta que
ven unes saboroses coques artesanes de Perafita i una altra d'embotits i formatges artesanals.

Per menjar

Coronar el cim

Tot aquest sector inicial ha estat una pujada exigent, però ja falta molt poc per arribar al cim. Només cal recuperar l'alè als prats que
envolten el coll, tot gaudint de les vistes, i caminar 800 metres més per descobrir l'original escultura amb forma de martell i pedra que el
corona. Des del cim, que és molt ampli, cap al nord, veiem el Puigmal; cap al nordest, els cims de la Cerdanya; cap al sud-oest, el
Pedraforca pel seu vessant més fotogènic i conegut, i cap al sud, si el dia és clar, la silueta perfecta de Montserrat. Per tornar a Toses,
refem el mateix camí, que de baixada es fa bastant més ràpid. Si encara queden forces i el temps acompanya, podem allargar l'excursió
carenejant fins al cim de Costa Pubilla, de 2.053 metres. Per assolir-lo només cal caminar uns 3 quilòmetres més, seguint l'ampli
corredor de la carena del Montgrony en direcció est. Primer baixem cap al coll del Remoló, des d'on es pot accedir al cim del Cap de
l'Emperadora, de 1.961 metres, o bé esquivar-lo per un corriol que l'evita pel seu vessant nord. Des del coll de la Bona, només resta una
última pujada per l'ampla, còmoda i panoràmica carena fins a la creu que corona el cim del pla de Pujals, també conegut com a Costa
Pubilla. Aquest tram afegit des de la Pedra Picada requerirà aproximadament una hora i quart extra (només anada). Una vegada a Costa
Pubilla, tenim dues opcions: recular fins a Toses pel mateix itinerari de l'ascensió (calculeu unes dues hores i mitja de camí de tornada) o
bé, si tenim experiència i el mapa adient, baixar cap a Planoles (aproximadament una hora i mitja), on també hi ha estació de Renfe. Si
escollim la segona opció, des del cim haurem de baixar cap a l'est de la muntanya, fins al coll de Coma Ermada. Aquí agafem el sender
que baixa fins al Coll Roig, per continuar cap al coll Garroter, des d'on baixem fins a Planoles passant pel clot de les Vernedes i l'alberg
Pere Figuera.

LA RUTA

RECORREGUT: ASCENSIÓ DES DE TOSES AL CIM DE LA PEDRA PICADA (2.006 M) PER LA COLLADA DE LES FONTETES, AMB
OPCIÓ D'ALLARGAR LA TRAVESSA FINS AL CIM DEL PLA DE PUJALS O DE COSTA PUBILLA (2.053 M). DISTÀNCIA: 9 KM, AMB
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OPCIÓ D'ALLARGAR LA TRAVESSA FINS AL CIM DEL PLA DE PUJALS O DE COSTA PUBILLA (2.053 M). DISTÀNCIA: 9 KM, AMB
600 METRES D'ASCENSIÓ ACUMULADA (15 KM AMB 950 METRES POSITIUS SI ANEM FINS A COSTA PUBILLA). DURACIÓ: 4
HORES (7 HORES SI ANEM FINS A COSTA PUBILLA). DIFICULTAT: MITJANA-ALTA, PEL DESNIVELL QUE S'HA DE GUANYAR. ELS
SENDERS I CAMINS ESTAN EN BON ESTAT I HI HA SENYALS INDICADORS DE COLOR GROC AL LLARG DE LA RUTA.
MATERIAL: CAL DUR CALÇAT DE MUNTANYA, ROBA D'ABRIC PER SI CANVIA EL TEMPS, AIGUA, ENTREPÀ, GORRA,
PROTECCIÓ SOLAR, ETC. ORIENTACIÓ: LA RUTA ES POT SEGUIR AMB LES INDICACIONS D'AQUEST REPORTATGE, PERÒ EL
MAPA-GUIA `MONTGRONY, FONTS DEL LLOBREGAT' DE L'EDITORIAL ALPINA (11 EUROS) POT SER MOLT ÚTIL PER ESTUDIAR
ALTRES OPCIONS, JA QUE HI HA MOLTS CORRIOLS I CAMINS PER EXPLORAR AQUEST TERRITORI.

On ens trobem? + MAPA DE LA ZONA

1. Toses 2. El pla de Querol 3. La Pedra Picada 4. El cap de l'Emperadora 5. El cim de Costa Pubilla

Enviado desde mi iPad


