Roca Colom, Escletxes de Rotjà i Roc de la
Mort de l’Escolà des de Vallter.
7 d’octubre de 2020
Assistents: Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Josep Carbonell, Pep Casas,
Joan Corbera, Mercè Font, Josep Mª Martínez, Josep Roca, Josep Rodri.
Distància: 14 km Temps total: 5h 17’ Temps en moviment: 4h 9’ Temperatura:16 graus+
Altura mínima: 2078 m Altura màxima: 2510m Desnivell acumulat: 515 m Cotxes: 125 Km,
Josep Roca i Jaume Bertran
Ens trobem a les 7 del matí a la zona esportiva de Corró de Vall, sortim en direcció a la C-17 cap
a Ripoll, on parem a fer un cafè, i agafem la carretera de Sant Joan fins a Camprodon, Setcases i
Vallter. Allà deixem els cotxes i comencem a caminar.
És un quart de deu del matí, fa un dia rúfol i comença a
roinejar, però tot i així decidim emprendre la marxa,
muntanya amunt. En Carbonell i en Rodri ens
abandonen només de sortir i decideixen fer una ruta
alternativa pel seu compte. Els altres travessem una
pineda jove de pi negre, fins que aviat deixem els
arbres i trobem uns prats muntanyencs que no
deixarem en tot el matí. Travessem el torrent de la Portella i girem a la dreta, de seguir recte
arribaríem al coll de Portet. Al cap d’una
estona som al pla de la Portella, passem pel
pla de la Coma Ermada, i travessem la
Portella de Morens. Anem pujant sense
dificultat, seguint la línia fronterera amb
França, contemplem un bon ramat d’isards i
un parell de voltors que els sobrevolen, i
pugem el Puig de la Coma Ermada (2502 m
d’alçada) i el Puig de la Llosa (2.509 m).
Baixem a la Portella del Callau i ens aturem a esmorzar; ja són les onze.

Bufa un vent força fred i ens abriguem una mica. Reprenem
la caminada, i pugem el Roca Colom, a 2.510 m, on fem la
ja clàssica foto reivindicativa de grup, LLIBERTAT PRESOS
POLÍTICS.

Pel sud contemplem airós el cim del Costabona,
enmig de clarianes, mentre pel cantó de França va
pujant la boira. Arribem a les Escletxes de Rotjà, i
ens enfilem grimpant per les roques fins arribar a la
de més alçada, sense tenir clar si allò és o no el
Roc de la Mort de l’Escolà (2463 m), que ens
havíem proposat fer avui.
Recordant els versos de mossèn Cinto que van donar
nom a aquest lloc (“Montserrat tot plora, tot plora d'ahir
ençà, que allí a l'Escolania s'és mort un escolà”), fem la
segona foto reivindicativa d’avui.

Després tornem cap a Vallter seguint el GR11, molt
ben marcat amb pedres i senyals grocs i vermells.
Pel camí contemplem el Gra de Fajol, el
Bastiments, el Pic de la Dona,... fins que tornem a
ser a la Portella de Morens. Comencem el descens,
i en poca estona arribem als cotxes.

Anem a dinar al restaurant Can Baral·la, de Sant Pau de Segúries, on mengem força bé. La
propera setmana anirem al Puig de Dòrria i al Pas dels Lladres des del Collet de les
Barraques. Ens trobarem a la zona esportiva de Corró a les 7 del matí.
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