Una altra volta per Rocacorba
(11 maig 2019)
12’2 km.

3h38’ + 1h10’ parat [Pla Estany - Gironès]
580 m pujada i baixada

Volta circular: Prat de Sant Nicolau – Collet de Martí – Comaestremer – Pedra dels Tres
Senyors – Riera de Rocacorba – Enllaç camí que ve del Coll Saposa (marcat com a GR)
– Pista (darrera Can Vives) – Enllaç pista principal (per davant de Can Vives) – El Portell
d’en Salica – Puig Sestorres – Turó Rodó – Turó d’Espinassors – Coll Saposa –
Pedra dels Tres Senyors – Roca plana de Golany – Coll de Portelles – Camí mercader –
Prat de Sant Nicolau
Sortim del Prat de Sant Nicolau, travessem la carretera (trobem rètols), deixem la font a
mà dreta (i el camí que va directe cap a la Pedra dels Tres Senyors i un altre camí que
indica Olot (camí Mercader) que és per on tornarem) i agafem el camí que va pujant cap
a Rocacorba. Arribem al Collet de Martí (abans hem caminat uns metres per la
carretera) i anem cap a la dreta, cap a la Pedra dels Tres Senyors (abans d’arribar-hi ens
desviem un moment per pujar i baixar al Comaestremer). Arribem a la Pedra dels Tres
Senyors [a la pedra hi ha marcat Granollers, Falgons i 1859 Viert] (hi ha rètols i una pedra
gran clavada a terra): a la dreta camí que baixa directe al Prat de Sant Nicolau (i la font);
recte (a tocar la pedra) camí que va cap a Olot (passa per la Roca plana de Golany); cap
a l’esquerra que puja, camí que ve del coll Saposa, i també cap a l’esquerra hi ha el que
baixa a la riera (és el que agafem). Anem baixant i deixem aquest camí per col·locar-nos
a la riera (en el Clot del Rigau?) i anar fent un camí que va resseguint (més o menys) la
riera per la seva dreta. Aquest camí enllaça amb el camí que ve del Coll Saposa
(marcat com a GR). Anem cap a l’esquerra i sortim en una pista (cap a l’esquerra pista
que va al Pla d’en Martí. Hi ha un camí perpendicular que travessa la pista, a la seva
esquerra va cap al Pla d’en Martí i a la dreta puja cap al Turó Rodó. Anem per la pista
cap a la dreta i arribem a enllaçar amb la pista que ve del Pla d’en Martí (la que passa
per davant Can Vives). Anem cap a la dreta per la pista i al cap de poc la pista es bifurca.
Hi ha rètol: la pista que baixa va cap a Canet d’Adri (per Replans) i la que puja, és la que
agafem, va a El Portell d’en Salica. Rètols: continuant per la pista es baixa cap a
Granollers de Rocacorba, a l’esquerra cap a la Creu d’en Llong (coll entre el serrat del
Bruguetar i Les Roques Altes), nosaltres anem cap a la dreta (Coll Saposa). La pista de
seguida es torna camí, anem pujant i arribem al Puig Sestorres (vistes de Granollers de
Rocacorba), baixem passant a tocar un roure molt gran i llavors pugem i arribem al Turó
Rodó (vistes), baixem i ràpidament arribem a un coll: rètol vell de Rocacorba i Granollers.
A l’esquerra baixaríem cap a Gelats, una mica més endavant a la dreta el camí baixa cap
a la pista de darrera Can Vives, i recte, per on anem, el camí puja cap el Turó
d’Espinassors (vistes). Baixem seguint les marques i abans d’arribar a l’encreuament
amb rètols hi ha un camí a l’esquerra que va cap a Gelats. A l’encreuament, a l’esquerra
cap a Granollers de Rocacorba, cap a la dreta (marcat com GR) va a la pista de darrere
Can Vives, i recte, per on anem, arribem al Coll Saposa en pocs metres. La pista de
l’esquerra va cap a Olot (passa a tocar el Coll de Portelles), nosaltres continuem recte per
la pista i arribem a la Pedra dels Tres Senyors. Ara anem cap a l’esquerra (passem a
tocar la pedra), passem per la Roca plana de Golany, continuem camí i arribem al Coll
de Portelles. Hi ha rètols: a l’esquerra, a tocar, hi ha la pista que va cap a Olot per la
dreta i a Coll Saposa cap a l’esquerra; més o menys recte hi ha el camí que puja cap el
Montner, i a la dreta, per on anem, camí que baixa i va cap a la font de Sant Nicolau
passant per sota Golany i surt a tocar la Font de Sant Nicolau i arribem al Prat de Sant
Nicolau.

