Roca Colom i Roc de la Mort de l’Escolà, des de Vallter
12 setembre de 2018

Integrants:Jaume Bertran, Vicens Catafal, Josep Carbonell, Miquel Maymó,
Manel Molina, Josep Pous, Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri.
Distància:14,00km, Desnivell: 515m+, Temps: 4,59h Temps en moviment:3,53h,
Temperatura:12graus+ Cotxe: 125 km Jaume Bertran, Manel Molina.
Sortim a les 7h de
Llerona, cap a Ripoll,
Camprodon i Setcases.
Aparquem a Vallter
2000, ens preparem i
comencem a caminar.
Són les 9, 15h i estem
a 2.100 m d’alçada, fa
bon dia però una mica
ennuvolat. Quan girem
a prop dels edificis de
l’estació
d’esquí
ja
comença la pujada.
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, anem pujant sense dificultat, seguim pel Gr11 ,
passem prop del 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.
En Carbonell i en Rodri, decideixen tornar enrere cap a Vallter passant per tota la carena.
Reprenem la caminada, tenim Roca Colom davant, una pujada més i fem el cim d’avui 2.510 m.
Fem les fotos de grup, REVINDICANT LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS. Anem de pressa
perquè el cel ja està ben tapat. Seguim endavant, fins a trobar el GR que ve de pla Guillem, el
seguim tot recte, cap a la Roc de la Mort de l’Escolà 2.463m. Segon cim d’avui, gaudim de les
vistes, fem fotos i tornen enrere cap el Vallter tot seguint el GR11, està molt ben marcat amb
pedrots i en fem molta via ja que és molt poc el desnivell. Arribem a la Portella de Morens.
Comencem el descens vigilant no relliscar, en poca estona arribem als cotxes. Bona matinal de
Pirineu espectacular.
Són les dues i quart, anem a dinar a cal Repunxó de Sant Joan de les Abadesses. Ben atesos.
La propera setmana anirem al Cap del Verd, per Gossol.
Sortirem a les 6,30h de Llerona.
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