Rocallarga des de Rupit
27 de febrer de 2013
Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep M. Farnés, Ismael
Porcar (i Neret), Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri i
Salvador Vilà
Distància: Projectada 11’13 Km i amb altures 11’42 Km. Temps 4’26 Desnivells: 372 m.
Acumulat: 556 m. Cotxe: 80 km. Ismael Porcar i Josep Roca
Ens trobem als Gorcs i sortim
puntuals cap a la Garriga on
prenem la C-17. En sortim per
agafar l’Eix tranversal i en sortim
cap a Roda de Ter i continuem
fins a Rupit on a les 8 i ¼ h.
aparquem. Arrenquem pel camí
cap a Sant Joan de Fàbregues.
En arribar al rètol que indica la
Rocallarga agafem un sender
que puja per la dreta i que a
l’estar completament nevat ens fa
avançar amb les degudes
precaucions. Passem per una
fageda que els operaris estan
talant el bosc. Seguim els
senyals fins a la masia de Rajols.
Després agafem una pista. Fem
una parada al mirador del Silenci
i al pla Boixer observem el nostre
cim. Pugem directes, tot grimpant, com podem al pic de
Rocallarga (1.186 m). Hi arribem
a les 10 tocades i ens fem la
fotografia. Tot seguit busquem un
lloc arrecerat on esmorzem. En aquesta estona de pujada i en la parada cauen petites
volves de neu. Després seguim per un camí amb trams coberts de neu fins al puig de
Cortils. Visitem la balma dels Cortils amb uns caramells sorprenents. Seguim per la
muntanya del Perer. En arribar als peus del Pedró (1.187 m) passem de llarg.
Travessem un pas d’una tanca i seguim per un corriol completament nevat. Quan
arribem al collet dels Graus, baixem pel grau del Perer, seguint els senyals grocs. La

quantitat de neu en
principi no és un
problema, però algun
tram
amb
molta
pendent en dificulta
la baixada. Arribem a
la pista cimentada
fins al la masia del
Perer. Ens desviem
abans de la masia i
seguim per una pista
que continua amb els
senyals i alguns indicadors. A l’altura de
les cases el Felips
recuperem el GR que
ens porta al Soler.
Podríem tornar directes, però baixem per
la pista fins a la
carretera que ens
porta a l’aparcament
a ¾ d’1. Parem una
estona i anem a dinar
al restaurant Collsacabra de l’Esquirol. A
la sobretaula es decideix que la propera
setmana anirem a
Matagalls des del coll
de Bordoriol. Sortirem a les 7 dels Gorcs.
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