Roca Colom des de Vallter
23 de maig de 2018

Integrants:Jaume Bertran, Joan Corbera, Mercè Font, Josep Mª Martínez,
Miquel Maymó, Julià Pratginestós, Josep Roca.
Distància: 11,60km, Desnivell: 611m+, Temps: 5,00h Temps en moviment:3,55h,
Temperatura.:8 graus+ Cotxe: 120 km Jaume Bertran, Josep Mª Martínez.
Sortim a les 7h de Llerona, cap a Ripoll, Camprodon i Setcases. Aparquem a Vallter 2000, ens
preparem i comencem a caminar. Són les 9h i estem a 2.100 m d’alçada, fa molt bon dia, trobem
Força neu. Quan girem prop dels
edificis de l’estació
d’esquí ja
trepitgem la primera neu.
Pugem
directes
pel
costat
esquerre del torrent de la Portella,
pel GR 11, al cap d’una estona
arribem al pla de la Portella i
passem pel pla de la Coma
Ermada. Travessem la Portella de
Morens, hem passat tot pujant,
diverses congestes de neu, sense
dificultat, seguim per la carena,
passem per Puig de la Coma
Ermada, 2.502 m d’alçada, Puig de la Llosa, 2.509 m, per arribar a la Portella del Callau, on
parem a esmorzar. Ja són les onze, fa fred i ens abriguem, la boira comença a pujar i marxa el
sol.
Reprenem a caminada,
tenim Roca Colom
davant, una pujada
més i fem el cim d’avui
2.510 m. Fem les fotos
de grup, anem de
pressa perquè el cel ja
està ben tapat.
Tornem enrere fins a
trobar el GR que ve de
pla Guillem, el seguim tot recte, encara que està amb neu, està molt ben marcat amb pedrots i és
pla completament. Hi ha aigua per tot arreu, xip xap i peus molls. La neu s’està fonent molt de
pressa.
Comencem el descens vigilant no relliscar, en poca estona ens presentem als cotxes. Bona
matinal de Pirineu espectacular. Arribem a les dues i decidim anar a dinar a cal Repunxó de Sant

Joan de les Abadesses. Ben atesos i el Jordi compartint la xerrada amb nosaltres.
La propera setmana anirem a les Gorges de Carançà a Toès. France. Sortirem de Llerona a les
6 del matí.
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