Pic de la Font Blanca 2.904 m (Andorra)
Data: divendres 24 i dissabte 25 de juliol de 2015
Participants (4): Joan Gassol, Montse León, Joan Aubia i Toni Coll
Hores totals: 6h.50m. (3h. pujada, 2h.45m. baixada i 1h.05m. descans.
Desnivell: 1.034 m (1.870m. a 2.904m.)
Itinerari: Sortim de casa (Reus, Tarragona i Valls) el divendres a primera hora
de la tarda, i arribem a Andorra a quarts de vuit del vespre, sopem i pernoctem
a Erts - La Massana. La predicció del temps es un xic incerta amb possibilitat
de pluges per la nit i per la matinada núvols i boirines.
Dissabte al matí, pugem per la carretera CG-3 cap al Port de Rat, poc desprès
de l’aiguabarreig del riu del Comis Vell amb el riu de Tristaina i just abans de
creuar el pont sobre aquest darrer riu, ens desviem a mà dreta pel camí de la
Pleta del Castellar (1.870m.), aparquem els vehicles al primer pla vora la
carretera i a les 8h.50m. iniciem l’excursió.

La referència del sender queda clarament indicada amb un cartell situat vora la
cabana i l’orri del Castellar i a més a més, tot el recorregut està senyalitzat amb
punts de pintura groga i dos o tres cartells. Pugem zigzaguejant pel bosc proper
al riu del Comis Vell i fem cap al pla del Comis Vell.
A la primera cruïlla deixem a mà esquerra el sender de l’estany Esbalçat i a la
segona deixem també a mà esquerra el sender de la Coma del Mig i també del
Pic de la Font Blanca, aquest sender el farem en el descens, ara ens dirigim
cap a la Portella de Rialp.
Creuem la Coma de Varilles, ens deturem deu minuts per hidratar-nos i menjar
un xic de fruita i tot seguit continuem pujant cap a la Portella de Rialb
(2.509m.). El vent ens fueteja amb força i escombra les boires altes, si més no
li agraïm que ens augmenti la visibilitat.

Una vegada arribats a la Portella, donem l’esquena al pic de Besalí i girem cap
el Nord tot seguint el fil de l’aresta S. de l’espectacular Pic de la Font Blanca,
fins que arribem a un punt un xic delicat, aleshores el sender flanqueja l’aresta i
es desvia lleugerament a ponent mentre es va enfilant cap el llom del contrafort
SO. Una vegada superat aquest llom herbat, continuem altre cop apropant-nos
cap el fil de l’aresta S. (2.742m,), però mantenint-nos sempre sobre el vessant
de ponent fins la darrera prominència pedregosa del cim (2.904m.).

Coronem el Pic de la Font Blanca pels vols de les dotze del migdia, hi restem
quasi una hora contemplant les valls de l’Arieja, Rialb, Sorteny, Tistaina i
Arcalís, juntament als propers estanys dels Llaciers, del Roig, Blau,de la Goella
i de l’Arbella voltats dels cims que emergeixen com poden del mar de boires
sobre un horitzó mig engolit pel ràpid transit de nuvolades grisenques. El retorn
l’efectuem pel vall de la Coma del Mig, que és un xic més directe i en conjunt
bastant més dret que l’itinerari de pujada, és a dir, que es fa via encara que no
vulguis.

