
Rocallarga des de la Riba  
17 de desembre de 2014  
 

Integrants: Vicenç Catafal, Joan Corbera, Josep M. Farnés, Miquel 
Maymó, Manel Molina, Josep Oranias, Julià Pratginestós, Josep 
Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà 

 
Distància: Projectada 13’30 i amb altures 16’59 Km. Temps: 6’23 hores. Desnivells:  
711 m. Acumulat:   765 m.  Cotxe:. 70 Km. Miquel Maymó i Josep Roca 

 
Ens trobem a les 7 a Llerona. Havíem previst anar al Taga i canviem per la climatologia 
cap a Rocallarga des de la Riba. Arrenquem per la C-17 cap a Folgueroles i Vilanova de 
Sau. Aparquem a l’hotel de la Riba i comencem a caminar prop d’1/4 de 9. Seguim la 
carretera i prenem la pista en direcció a la cinglera. Està molt ennuvolat. A partir del 
Solell del Masnou pugem per la Canal del Castell. La pujada és forta. En arribar dalt la 



cingles de Tavertet la boira ens fa renunciar a 
pujar al mirador del Castell. Després seguim cap a 
Tavertet. Travessem el poble i seguim per la pista. 
Avancem per dalt dels Cingles de l’Avenc. Seguim 
per la carretera i a ¾ d’11 després de travessar el 
torrent de l’Abeurador parem a esmorzar. Una 
jove encarregada de les instal·lacions de l’Avenc 
de Tavertet ens convida a visitar-lo. Hi prenem un 
cafè i ens informa del singular equipament. En 
sortir comença a plovisquejar i pugem per la pista 
fangosa fins al Rocallarga (1.186 m) on hi arribem 
a les 12 tocades. Després d’observar com la boira 
cobreix tota la vall iniciem el retorn pel mateix 
camí fins a l’edificació, que passem pel darrera 
fins a la carretera. Tot seguit desfem el camí 
d’anada. Després de Tavertet  baixem pel GR 2 
molt ben marcat, conegut pel Baixant de les 
Gotes. Més dur que el primer, però ens porta més 
directes. L’aigua també comparteix el mateix camí 
en alguns trams. El corriol s’unifica al final amb el 
camí d’anada. Els últims hi arribem a la Riba a 2/4 
de 3 i decidim anar a dinar a ca l’Arumí de Santa 
Eugènia de Berga. A les postres en Manel Molina 
que s’ha integrat al grup ens convida amb cava. 
Brindem pels seus 62 anys complerts el passat 5 
de novembre. A la sobretaula decidim que la 
propera setmana sortirem a les 7 del Ramassar, 
el dilluns 22, per anar a Cap Norfeu.  
 

Text: Josep M. Farnés   Fotografies: Joan Corbera   
 


