


Ens reagrupem i seguim. 
Fa un sol esplèndid i el 
fred ja ens ha passat 
(caminant de cara amunt 
no es té fred, sinó fa vent, i 
avui per ºsort no en fa). 
Anem pujant fins trobar un 
corriol a l’esquerra, per 
pujar de dret cap a la 
cinglera. Ens trobem la 
paret de pedra a l’esquerra 
que ens indica que quasi 
som a dalt. Arribem a dalt 
amb 2,20h, 6,6 km i uns 
630 m de desnivell, estem 
a 908 m d’alçada.  
Esmorzem tots al peu del 
Castell de Rocacorba o 
Santa Maria.  
Anem al Castell però està 
tancat, fem fotos i pugem a 
les roques de Rocacorba, 
dalt el cim  per veure les 
precioses vistes del 
Gironès. I fer les fofos de 

grup estem a 933m alçada. 
Després  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 13 km, i falta poc per les 5 hores de sortida. 
Ha estat una sortida molt bonica i agradable, amb el 
terra molt sec que ens ha ajudat molt. En començar  
molta fresqueta. En arribar al cotxe el termòmetre 
segueix marcant 1 grau positiu i no s’ha mogut en tot 
el dia. 
Vistes espectaculars: el Gironès fins al mar, l’ Estany 
de Banyoles, el Cabrerès, la Garrotxa, 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 
suïssos amb licor per dins i ens regala un iogurt del 
Pallars, per celebrar el seu aniversari, cada cop més 
jove. 
La propera setmana anirem al cap de Creus, des de 
Cadaqués, sortirem a les 7 del Ramassar. 
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