Roca Colom des de Vallter
19 d’octubre 2022

Assistents:Jaume Bertran i La Fei,Vicens Catafal,Joan Corbera, Mercè Font,
JMa Martínez, Miquel Maymó, Ismael Porcar, Josep Pous,Josep Roca.
Distància:11km, Temps:4,27h, Temps en moviment:3,14h, Desnivell: 551m+
Cotxes: 125km Jaume Bertran, JMa Martínez
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/vallter-roca-colom-vallter-116747659

Roca Colom 2506m

Ens trobem a les 7h del matí,
marxem per la C17 fins a Ripoll ,
girem a la dreta cap a Sant Joan
de les Abadesses, on parem per
prendré el cafè.
Seguim fins Vallter, on aparquem i
ens preparem per començar la
sortida. El dia es presenta
ennuvolat i fresquet.
Comencem amb forta pujada fins
dalt el Pla de Mantet, on hi fa vent
fred. Seguim direcció al Coma
Ermada, 2496m, i fem el cim.

Parem a esmorzar al cim de Roques Blanques, 2456m.
A l’iniciar la pujada per fer el cim d’avui, dos agents rurals francesos, ens foten un discurs, perquè
estem en un Parc Natural i no es poden portar gossos. Portem la Fei deslligada i ens diuen que es
millor lligar-la, en Jaume la lliga. I amb bon criteri en Jaume torna enrere cap a Vallter.

Seguim i fem cim a les dotze, Roca Colom
2506m, ens fem la foto de grup i, tirem cap
a Vallter, fa vent i fred.
De tornada anem molt ràpid, està la
muntanya molt reseca i l’herba morta.

Ens creuem amb una família d’isards,que feina tenen per trobar menjar i aigua.
Arribem als cotxes a quarts de tres, una sortida clàssica i bona matinal. Ens retrobem amb en
Jaume i la Fei.
Decidim anar a dinar a Can Baral.la de Sant Pau de Seguries, ben atesos. Als postres brindem
amb cava per l’aniversari de la Mercè.

La propera setmana anirem a la Gallina Pelada, per Peguera.
Sortirem a les 7h del matí de l’àrea esportiva de Corró de Vall.
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