Canet d’Adri – Santuari de Rocacorba
13 de gener de 2016
Integrants: Vicens Catafal, Joan Corbera, Miquel Maymó,
Manel Molina, Julià Pratginestós, Ismael Porcar i la Neret, Josep
Roca, Josep Rodríguez i Salvador Vilà.
Distància: Projectada 13 km amb altures 13’30. Temps: 4,46 h.
Desnivells: 610 m acumulat: 933 m
Cotxe: 120 km. Manel Molina i Ismael Porcar.

Sortim a les 7 del matí de Llerona, direcció a C17, seguim cap els túnels de Bracons i, ens
dirigim cap a Pallerols, girem direcció a Canet d’Adri, passem el poble Adri i arribem a Pla
d’Adri, aparquem els cotxes al Mas Puig, a peu prenem direcció a Rocacorba, passem prop
de Can Colomer. Consultem a una senyora per pujar a Rocacorba i ens orienta, seguim per
una pista ampla uns tres km fins trobar una cruïlla, el rètol ens indica Banyoles, Olot i
Rocacorba, nosaltres girem cap a l’ esquerra direcció a Rocacorba deixem el camí ample,
per passar a un de secundari i més dret apropant-nos al Santuari . Un ginester es deixa els
pals de caminar i ha de tornar un km enrere por recuperar-los. En Vicens i en Julià
l’esperen per fer el camí junts. Anem pujant fins trobar un corriol a l’esquerra per pujar de
dret cap a la cinglera. Arribem a dalt amb 2,30 h, 6,8 km i uns 630 m de desnivell. En
retrobar-nos esmorzem tots dalt el Santuari de Rocacorba.

Anem al Santuari
però està tancat, fem
fotos i pugem dalt el
cim per veure les
precioses vistes del
Gironès.
Després d’esmorzar
iniciem la baixada
per un corriol molt
bonic, fins arribar al
pla
del veïnat de
Foleià, seguim per un
camí ample, passem
per Can
Madoixa
arribant a
Can
Colomer i el Mas
Puig on hi tenim els cotxes.
Són quasi 14 km, i falta poc per les 5 hores de sortida. Ha estat una sortida molt bonica i
ben treballada. Vistes espectaculars: el Gironès fins al mar, l’Estany de Banyoles, la
Garrotxa, el Canigó ja nevat, en fi tot el Pirineu...
Decidim anar a dinar a Can Joan d’Adri. Molt ben tractats, ben menjats i bona taula. En el
moment que
prenem el cafè
en Joan
ens convida a
bombons
Suissos i ens
regala
un
iogurt
del
Pallars,
per
celebrar el seu
aniversari,
cada cop més
jove.
La
propera
setmana
anirem a la
Serra de Busa,
Presó
del
Capolatell,
sortirem a les 7
de Can Vicens
de Palou.
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