La Roca Corba des d’Adri
26 de febrer 2020

Integrants: Isabel Alcalde, Jaume Bertran,Pep Casas, Josep
Carbonell, Joan Corbera, Mercè Font, J Ma Martínez, Miquel Maymó,
Ismael Porcar, Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri.
Distància: 13,7 km. Temps: 5,28h. Temps en moviment: 4,16h.
Desnivell: 637m+. Temp: 9 graus. Cotxes: 85km. Jaume Bertran, Josep Carbonell, J Ma
Martínez.
Ens trobem a les 7h del matí al
Ramassar, anem direcció a l’AP7, a la sortida Girona Oest, Sant
Gregori, parem a fer el cafè.
Passem per Canet d’Adri,
arribem al pla d’Adri I aparquem
a prop del Mas Puig.
Ens preparem, el cel mig
ennuvolat, hi ha 9 graus de
temperatura. Comencem a
caminar a tres quarts de nou.
Anem pel camí de Biert, direcció
a Rocacorba i també Banyoles.
A l’arribar a una pedra gran amb
indicacions esculpides girem cap
l’esquerre, també indicat amb un
rètol, iniciem la pujada cap al Serrat de Cadalt, el camí fa moltes marrades. Al trobar un rètol
indicador deixem el camí per iniciar la pujada per un corriol molt indicat i fressat de passar-hi
molta gent. No té pèrdua, fins arribar al pla del Santuari de Santa Maria de Rocacorba.

Són les onze i esmorzem tot fent un reagrupament. Fem fotos i veiem l’estany de Banyoles a la
llunyania, ja que el cel està poc clar. Seguim fins arribar al Santuari on fem la foto de grup,
reivindicativa. LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS.
La majoria puja a la Roca Corba cim d’avui 933m, els altres ens esperem al Santuari que baixin
.

Iniciem el descens, tot fent una circular, baixem per el veïnat de Foleià, amb unes masies
precioses. Parem al mas Verd on fem un reagrupament, passem a prop de can Madoixa per
arribar al pla d’Adri on tenim els cotxes aparcats.
Una molt bona matinal, 13 km molt ben aprofitats.
Anem a dinar a cal Joan d’Adri on tenim taula reservada. Molt ben atesos com sempre.
A les postres brindem amb cava, per l’aniversari d’en Josep Ma Martínez .
La propera setmana anirem al Puig de l’Àliga , des de Vidrà.
Sortirem a les 7h del matí de l’àrea esportiva de Corró de Vall.
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