El Rocacorba des d’Adri
10 de juny de 2009
Integrants: Joan Arenas, Miquel Bramona, Josep Carbonell,
Ricard Caussa, Pep Comas, Joan Corbera, Josep Maria
Farnés, Jaume Muntan, Josep Oranias, Ismael Porcar, Josep
Roca i Jaume Ventura
Cotxe: 240 Km

Distància: 11’6 Km. - Desnivells: total 604 m Temps 5h, 25 min. Conductors: Josep Carbonell, Ismael Porcar i Josep Roca

Avui és un dia especial. En
Ricard Caussa el diumenge
passat ha fet 80 anys i ens
hem reunit una bona colla
per celebrar-ho junts. Som
12 integrants i per tant
anem amb tres cotxes. Ens
hem trobat als Gorcs per
estrenar el túnel de Bracons. Hem agafat la C-17
fins a Torelló, les Planes
d’Hostoles, Sant Martí de
Llémena i fins a Adri.
Només arribar un cotxe ha
anat a can Joan d’Adri a
reservar taula per la colla.
Després a les 9’20 hores
hem començat a caminat per una camí ample sense asfaltar amb un paisatge verd,
molt cuidat. Un rètol marca cap a la dreta el camí pel Rocacorba, que passa per can
Pererols. Els experts opten d’anar per l’esquerra, pel que passa pel Mas Verd. A partir
d’una casa que està en plena restauració i després d’un pont comença un caminet,
molt ben definit, que sortosament passa tota l’estona pel bosc. Al final la pujada es
més dificultosa, però sense gaires complicacions. Hem anat parant diverses vegades
per agrupar-nos. A l’arribar al sota el santuari de santa Maria esmorzem. Després
pugem al recinte que s’hi accedeix a través d’una porta metàl·lica. Recordem una paret
tapiada per on s’accedia a una cort d’ovelles. Mentre alguns s’enfilen per aquelles
pedres del front de l’accés a la capella. Ens retrobem per fotografiar-nos junts a peu de
l’escala, i, també a l’indret on hem esmorzat.
Al baixar es desestima baixar pel camí que passa per can Pererols, s’opta pel mateix
que ja hem pujat. Es fan grups amb diferents marxes. Quan ens retrobem ens
comenten que en Jaume Muntan ha retornat al santuari per recuperar una càmera
fotogràfica i el llarga vistes d’un integrant del grup, que dissortament no es troba.
Mentre per guanyar temps anem a fins a l’aparcament, i en Josep Roca amb els seu

vehicle, retorna fins on s’hi arriba per carretera, on esperen en Ricard Caussa i en
Joan Arenas.
Agradable excursió, gens simple, que puja de forma continuada i sota bosc, amb la
seva agradable ombra, que només té visió dalt del cim.

Anem demorant
l’anada al restaurant. Quan ens hi
presentem
ens
expliquem i esperem fins que ens
ho permeten. A
tres quarts de
quatre demanem.
Arriben quan ens
acabaven de portar els primers
plats. El menú és
molt variat. Amanides, seques i
fesols de primer, i
diverses carns a la brasa de segons, amb algun calamars a la romana, així com el
gelat de torró són els més demanats. El restaurant obté molt bona qualificació pel
menú i la paciència.
A la sobretaula obsequiem en Ricard amb una fotografia emmarcada i dedicada d’Els
Ginesters i un pòster que agrupa les muntanyes de 10 comarques de Catalunya,
assenyalades amb el seu nom
geogràfic. En Ricard ens
correspon convidant-nos amb
un excel·lent cava. Brindem per
la seva envejable salut i la seva
agradable companyia.

Per la propera excursió anirem a coronar el Canigó des de Cortalets. Sortirem del
Ramassar a les 6 de la matinada.
Retornem per Girona, prenent l’autopista.
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