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Cotxe: Ismael Porcar i Josep Roca 
 

Ens trobem a les set en punt als Gorcs per sortir en direcció a Ripoll i Camprodon, D'allà 
cap Espinavell i seguint pista amunt fins la collada, on deixem els cotxes. Aquests com 
és prou habitual són els d'en Roca i en Porcar.La caminada ens ocupa 4 hores i mitja, 
amb un recorregut de uns vuit quilometres i un desnivell de uns 650 metres. 
Les nou del matí. En aquests moments la climatologia es presenta prou amenaçadora. 



Els cims es troben coberts per la boira. Un bri d'esperança s'obre per llevant, sembla 
que el temps pugui canviar, veurem si el canvi arriba a temps. 
Arran de filat pugem cap els Rocs d'en Marcer, aviat en Vilà desisteix ja que va tocat 
d'un genoll, qüestió que ja ens havia anunciat. Passem pel Mercer i el temps clareja a 
grans velocitats. Poc després resta un cel immaculadament blau, unes restes de núvols 
residuals per fer bonic. Seguim carena amunt i en fer cim ens trobem amb la vessant 
nord amb un mantell de neu que feia goig de mirar: del Canigó fins les muntanyes de 
Núria. El domini de la neu, per ser a finals d'abril, considerable. 
Després de refer-nos de la pujada i en haver provat la qualitat de la neu, baixem cap a 
Coll de Pal. La qualitat de la neu és extraordinària. En arribar a Coll de Pal, la intenció 
era arribar-nos al Roc Colom, però veiem com la tornada per el camí que passa per 
sobre el Refugi pot ser molt compromesa per la neu acumulada i en no portar l'equip 
necessari ens obligarà a pujar novament un bon tros cap el Costabona. Així doncs ens 
limitem a pujar fins la Punta de la Balmeta a mig camí del Roc Colom. Fins ací des que 
hem iniciat la baixada del Costabona sempre hem petjat damunt la neu. Retornem a Coll 
de Pal.  
Tornem enrere costa amunt fins que ens sembla hem superat la rosta congesta i 
flanquejant anem cap a trobar el camí de pujada, cosa que assolim per sobre els Rocs 
d'en Marcer, ja sols ens resta baixar fàcilment fins la Collada on retrobem al company. 
Amb els cotxes baixem per la pista en direcció a Setcases i cap a Sant Joan, on ens 
dirigim a l'antiga estació al Tren de Ferro, on després d'un repàs reparador es decideix 
fer la sortida de la setmana entrant el dimarts per anar al Puig de Dòrria i el Pas dels 
Lladres. L'hora de sortida a la benzinera de Llerona és a les set del matí. 
                                                                        Text: Pep Comas           Fotografies: Joan Corbera  


