
Roca Colom des de Vallter  
22 d’octubre de 2014  
 

Integrants: Joan Corbera, Josep M. Farnés, Miquel Maymó, Ismael 
Porcar (i la Neret), Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri i 
Salvador Vilà 
  

 
Distància: Projectada 11’71 i amb altures 11’93 Km. Temps: 4,15 hores. Desnivells:  
408 Acumulat:   500    Cotxe:. 130 Km. Ismael Porcar i Josep Roca 
 

Arrenquem de Llerona a les 7 i prenem la C-17 a la Garriga cap a Ripoll, Camprodon i 
Setcases. Aparquem a Vallter. Estem a 5º de temperatura i es fa notar degut al fort vent, 
tal com anunciaven les previsions. En Salvador Vila prefereix quedar-se i la resta 
arrenquem a les 8’50 pel costat dret de l’edifici i pugem directes pel costat esquerra del 
torrent de la Portella, pel GRT 76, i al cap d’una estona del pla de la Portella travessem 
el torrent i passem pel pla de la Coma Ermada. Travessem la Portella de Morens. El fort 
vent, que a vegades et tomba, incrementa el fred i avancem en renglera esfilagarsada. 



En silenci i sense contemplar el clar 
paisatge, tot controlant l’equilibri. 
Renunciem a passar per la carena. 
Passem per la Portella de Concrós i la 
Portella del Callau i tot seguit ataquem 
la pujada al Roca Colom (2.510 m). Al 
darrer tram el vent et desequilibra. A 
3/4 de 10 decidim esmorzar dins i al 
voltant del pedregar que corona el cim. 
De tornada fem el mateix camí de 
l’anada. La marxa és accelerada i 
després en adonar-nos-en que anem 
bé de temps optem per anar a la 
Portella de Mantet voltejant les Roques 
de la Portella. El grup comença el 
descens i quan troba un recer s’atura 
per agrupar-nos. A partir d’aquest 
moment amaina el vent i en el descens 
tindrem calor. En arribar després de la 
1 a l’aparcament recuperem el Salva-
dor i decidim anar a dinar a Tregurà.  A 
la Fonda Rigà ens atenen molt bé. A la 
sobretaula decidim que la propera 
setmana anirem al Comabona des de 
Prat d’Aguiló. Sortirem a les 6 de 
Llerona.  
 

Text: Josep M. Farnés               
Fotografies: Joan Corbera 


