
 

Vall del Llémena, Coll de Palomeres, 
riera de Rocacorba i collet de 

l’Escaleta. 
 
 
País / Comarca :  Catalunya / Gironès Ascensió acum. : 340 m. 

Zona :  Vall del Llémena Descens acum. : 340 m. 
Itinerari :  Circular  Altura Mínima : 240 m. 
Època :  Tot l’any.  Altura màxima : 448 m. 

Durada :  3:10 hores  Alçada sortida : 240 m. 
Distancia :  7’40 Km.  Alçada d’arribada : 240 m. 

 
 
 
Introducció: 
 
Ruta per camins poc coneguts, sense senyalitzar, bruts i perdedors. Pujarem des de 
Llorà al collet de les Palomeres, per baixar per altre costat a la riera de Rocacorba, 
que remuntarem per tornar a Llorà per el Collet de l’Escaleta. 
 
Aproximació: 
 
GI-531,  Km 13 a Llorà, agafarem cap el veïnat de Termes, a l’altura de l'última 
casa, sota de la casa rural del Nus de Pedra a Can Roca podem deixar el cotxe. 
 
Ruta: 
 
Llorà (0:00 , 240 m) – Coll de les Palomeres (0:50 , 421 m) – Riera de Rocacorba 
(1:30 , 276 m) -  Collet de l’Escaleta (02:30 , 448 m) -  Llorà (3:10 , 240 m). 
 
Descripció del recorregut: 
 
Sortirem cap Can Roca (Nus de Pedra), seguim l’asfalt fins a la porta de una casa, 
abans hem passat al costat d’un dipòsit d’aigua, aquí agafem el corriol que passa 
entre camps de conreu fins a la Font del Mont, desprès seguim recta, deixem a 
l’esquerra Can Dansa, agafem la pista de la dreta fins a Can Camps, tenim que anar 
a buscar una pista que surt del costat nord-est, arribem a una cruïlla, seguim per la 
dreta, en pocs metres arribem a una plaça, agafem la pista del mig que puja 
decididament, de cop es converteix amb un corriol bastant brut, seguim pujant fins 
enllaçar amb una pista que ve de la mateixa plaça, seguim per la pista fins el Collet 
de les Palomeres, cruïlla, a la dreta a Velers i a l’esquerra al Pic d’en Carrerica, 
nosaltres comencem a baixar decididament, el corriol arriba a una pista que ens 
portaria a Canet d’Adri, nosaltres tindrem que remuntar per l’esquerra, però abans 
recomano una visita a un tram de la riera molt bonic, anem cap a la dreta en 



 
direcció a Canet, al arribar a un gran camp de conreu, al altre costat un corriol 
baixa a la riera, primer trobem una font, travessem la riera, i podem recorre uns 
metres amunt i uns 300 metres cap avall, per recular per el mateix camí fins a on 
hem trobat la pista baixant de les Palomeres, remuntem la riera per una pista fins a 
una plaça amb una barraca per gossos?, ara comença un corriol que formava part 
del camí de Girona a Olot, al cap d’una estona travessem la riera, en 50 metres 
deixem el camí principal, per agafar un corriol a l’esquerra que travessa un altre 
vegada la riera, al altre costat, antigament el camí anava remuntant una estona la 
riera abans d’enfilar cap amunt, actualment pugem rectes cap amunt fins a trobar 
en pocs minuts l’antic camí de ferradura, a partir d’aquí el anem seguint fins assolir 
el Collet de l’Escaleta, cruïlla de camins, passem al altre costat, sota nostre tenim 
Cal Bolet, el camí baixa suament en direcció sud, trobem una pista, si la seguim 
ens portarà a Cal Bolet, nosaltres seguim rectes i baixarem per un corriol no gaire 
fressat, però evident fins una casa en ruïnes, aquí girem a l’esquerra fins un camp 
que travessem tot buscant la sortida que en queda a l’esquerra, estem al costat de 
Can Galderi, baixem per la pista que podem escurçar tot seguin el rec fins a la 
carretera asfaltada, que podem agafar per baixar fins el cotxe, però nosaltres 
travessem la carretera i agafem la pista que va seguirem fins trobar una línea 
elèctrica, que agafarem per sota fins a la carretera que no deixarem fins arribar on 
tenim el cotxe, final de la ruta d’avui.  
 
Recomanacions: 
 
Font del Mont i Font de l’Arbre solen rajar tot l’any. 
 
Mapes de la zona: 
 
ICC Generalitat Catalunya: Canet d’Adri 1:25.000 
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