Rocallarga des de la Riba (Pantà de Sau)
14 de novemembre de 2018

Integrants:Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Josep Carbonell, Pep Casas,
Vicens Catafal, Mercè Font, Toni Manuel, Josep Mª Martínez, Miquel Maymó,
Manel Molina, Josep Oranias, Ismael Porcar, Josep Pous, Julià Pratginestós, Josep Roca.
Distància: 16,43km Temps: 5,52h.Temps en moviment:4,28h Desnivells: 788 m+ Temp: 9
graus +
Cotxe:. 70 Km. Jaume Bertran, Josep Carbonell, Manel Molina, Ismael Porcar.
Ens trobem a les 7 del matí a la zona
esportiva de Corró. Avui ens acompanyen
l’Isabel i en Pep Casas, possibles Ginesters.
Agafem la C17 cap a Vic, Folgueroles i
Vilanova de Sau, passem per damunt
l’embassament i prop de l’hotel de la Riba,
seguim cap a l’esquerra fins trobar un rètol
indicador amb les senyals del GR on hi
aparquem. Ens preparem i comencem a
caminar a tres quarts de nou, som a 485 m
d’alçada i està emboirat. El pantà de Sau
està molt ple. Del campanar sols es veu la punteta. Pugem
directes la cinglera per la Canal del Castell. La pujada és
forta i en arribar a dalt de la cinglera, fem un reagrupament.
En Josep Oranias i en Josep Carbonell, decideixen fer una
altra ruta i quedem als cotxes a les dues. Nosaltres seguim
cap a Tavertet, passem per davant la cinglera de Coll de
Malla i veiem unes cintes i cordes per fer equilibri.
Anant cap a Tabertet passem per el mig del poble, per
davant l’església de sant Cristòfol, després seguim cap a

l’Avenc, passem a prop de Can Gironella, per la pista
cimentada, pel coll de Collsavenc i arribem al nucli de
Benestar rural anomenat L’Avenc ens trobem a 1.095m d’alçada. Són quasi les onze,
esmorzem a la porta del hotel .Que avui està tancat perquè estan fent obres de manteniment.
Passegem pel jardí de l’Avenc i ens fem les fotos de grup reivindicatives, LLIBERTAT
PRESOS POLÍTICS.
En Vicens i en Julià decideixen tornar cap els cotxes. Són més de dos quarts de dotze i
encarem el camí cap a la Rocallarga per la feixuga pujada. Fem el cim a les dotze hores. El cim
d’avui fa 1.186m+ Fem fotos i gaudim de les vistes d’un dia esplèndid.

Cim de Rocallarga 1.186m+ Les Guillerías

Iniciem la tornada desfent el camí de pujada fins a Tavertet i al sortir del poble a l’alçada del
Morro Blanc, baixem a l’esquerra pel GR 2 diferent de la pujada. Molt net i ben marcat és molt
bonic i espectacular, passem pel Coll de la Malla i veiem al cel uns joves penjats a les cintes
d’equilibri, estan entrenant amb cinturons d’arnès. Fan impressió quan cauen al vuit i queden
penjats.
La baixada és més dura que la pujada, però ens porta directes als cotxes. El corriol s’unifica
amb el camí d’anada. Ens retrobem als cotxes amb els companys, ens esperen collint fredolics
que n’està ple.
Són les dues i quart. Hem fet 16,43km Una bona matinal.
Anem a dinar a ca l’Arumí de Santa Eugènia de Berga. Ben atesos com sempre.
La propera setmana anirem a Sant Romà de la Clusa. Sortirem a les 7 de la zona esportiva de
Corró de Vall.
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