Rocallarga des de la Riba
20 de novembre de 2013
Integrants: Vicenç Catafal, Pep Comas, Joan Corbera, Josep M.
Farnés, Miquel Maymó, Josep Rodri, Jaume Muntan, Julià
Pratginestos, Josep Roca i Salvador Vilà
Distància: Projectada 17’14 Km i amb altures 17’44 Km. Temps 5’55 Desnivells: 688 m.
Acumulat: 731 m. Cotxe: 72 Km. Miquel Maymó i Josep Roca

Ens trobem a les 7 del matí als Gorcs. Es decideix canviar de ruta i a proposta de Josep
Roca s’acorda anar a la Rocallarga des de la Riba. Marxem cap a la Garriga fins a l’eix
tranversal cap a Folgueroles i Vilanova de Sau. Aparquem a l’hotel de la Riba i
comencem a caminar prop d’1/4 de 9. Ens abriguem pel fred i el vent. Seguim la
carretera i prenem la pista en direcció a la cinglera. A partir del Solell del Masnou pugem
per la Canal del Castell. La pujada és forta i trobem els reguerons d’aigua gelada. En
arribar dalt la cingles de Tavertet ens arribem al mirador del Castell. Després seguim
cap a Tavertet. Travessem el poble i seguim per la pista. Avancem per dalt dels Cingles
de l’Avenc. Després d’un gran dipòsit d’aigua trobem una drecera. Observem pel camí el
Pedraforca i el Cadí completament nevats, així com bona part dels Pirineus. Seguim per
la carretera i a les 11 després de passar pel torrent de l’Abeurador parem a esmorzar.
Continuem fins al Casal de l’Avenc. Preguntem i ens indiquen que hem de travessar la
tanca i pujar pel camí amunt. Ho fem i el dos capdavanters segueixen fins al molí de
vent del Puig de la Creu i retornen aviat. La resta seguim i fins al Rocallarga (1.186 m)
on hi arribem a ¾ de 12. Després de la contemplació de la vall anem a la recerca
infructuosa de la Balma de Cortils. Tot seguit desfem el camí d’anada. Després de
Tavertet mentre Joan Corbera, Josep Roca i Josep Rodri retornen pel camí fet de
pujada, la resta baixem pel GR 2 molt ben marcat, conegut pel Baixant de les Gotes.
Més dur que el primer, però ens porta més directes. Arribem a les 2 tocades a la Riba i

aviat ens retrobem tota
la colla. Ens ha fet un
dia esplèndid. Anem a
dinar a ca l’Arumí de
Santa Eugenia de Berga. A les postres brindem per celebrar els
meus 68 anys. Després
decidim que la propera
setmana anem a Bellmunt des de Vidrà. Sortirem a les 7 dels
Gorcs.
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