
Roca Colom i Roc de la Mort de l’Escolà 
18 de maig de 2011   
 

Integrants:  Vicens Catafal, Pep Comas, Joan Corbera, Josep Maria 
Farnés, Julià Pratginestós, Josep Roca, Jaume Ventura i Salvador 
Vilà. 

 

Distància: projectada 14’60 Km. amb altures 144’77 Km. Temps 5’29 h.  Desnivells: 
total 350 m. Acumulat 601 m.     Cotxe: 125 Km. Vicens Catafal i Salvador Vilà 
 

Arribem a les 7 als Gorcs i, després de 
donar la benvinguda als nous inte-
grants del grup, en Julià i en Vicens, 
arrenquem cap a la Garriga per agafar 
la C-17. Sortim a Ripoll per anar cap a 
Setcases i anem Vallter 2000 on 
aparquem. Comencem a caminar a les 
9 h. després de superar l’edifici de 

l’Estació d’esquí. Pugem per camins 
fressats pel Pla de Coma Ermada i 
passem per la Portella de Morens. 
Des d’aquí anirem carenejant per la 
frontera amb França. Comencem l’as-
cens al Puig de la Coma Ermada 
(2.496 m) i seguim fins al Puig de la 
Llosa (2.504 m). i també pugem a les 
Roques Blanques (2.456 m). Des 
d’aquí comença a ennuvolar-se i 
observem com la boira baixa cobreix 
la Roca Colom. Passem per la Portella 
de Callau i pugem al Roca Colom 
(2.506 m), on esmorzem a les 11 tocades resguardats per les pedres del cim. Aviat 

sorgeix la 
una bota 
de vi que 
es com-
parteix i 
en Jaume 

Ventura 
ens convi-
da amb 

maduixes 
del seu 
hort. Des 
d’aquí dei-
xarem la 
línia fron-
terera i 
ens arri-
bem al 
Roc de la 
Mort de 

l’Escolà 



(2.462 m). Mentre un corb que ens ha estat 
observant mentre esmorzàvem picoteja les restes 
que hem deixat. Observem la carena que segueix 
cap al nord-est que s’anomenen les Esquerdes 
del Rojà. Després retornem directes cap a la 
Portella del Callau on seguim un camí fresat i 
amb senyals de diversos colors. Mentre, a 
l’observar la distància amb els darrers de la colla, 
en Joan Corbera, en Salvador Vilà i jo mateix 
arrenquem cap als Rocs Blancs (2.439 m) que 
ens criden l’atenció els diversos pedrons que 
hem observat en la llunyania. Després retornem a 
integrar-nos al grup que avança pel camí 
esmentat anteriorment. A partir d’aquest punt 
bufa un fort vent. Durant tot el matí la fresca s’ha 
notat i ens ha obligat a abrigar-nos. Travessem 
diverses congestes de neu, més o menys 
compactes, amb alguna ensorrada de peus. 
Tornem per la Portella de Morens i allà partits ens 
dos grups iniciem el descens pel Pla de la Coma 
Armada i anem directes a l’aparcament. Hi 
arribem a les 14’23 h. i haurem d’esperar un 

quart d’hora l’arribada de l’altre grup. Reunits decidim anar a dinar al restaurant can 
Baral·la de Sant Pau de Seguries, on hi arribem a les 3 i ¼ i ens atenen correctament. A 
la sobretaula decidim que la propera setmana anirem a Puigmal des de Fontalba 
passant pel Cim de l’Ortigar. Sortirem a les 7 de Llerona.  

Text: Josep Maria Farnés 
Fotografies: Joan Corbera  


