
Costabona des de la Collada Fonda  
18 de maig de 2022 

 

Assistents: Jaume Bertran (i la Fei), Karin Bruy, Mercè Font, Josep M. 

Martínez, Esteve Mogas, Ismael Porcar, Pep Pous, Josep Roca. 

 

Distància: 8,40 km Temps total: 4 h 39’ Temps en moviment: 2h 48’ Altura mínima: 1897 m 

Alt. màxima: 2465 m Desnivell acumulat: 632 m Cotxes: Jaume Bertran i Josep M. Martínez 

125 Km  

 

Ens trobem a les 7 del matí a la zona esportiva de Corró, i 
sortim per la C-17 en direcció a Ripoll. Fem una parada a Sant 
Joan de les Abadesses per prendre un cafè, i seguim cap a 
Camprodon i Espinavell, agafem la pista forestal que ens 
porta a la Collada Fonda, i hi aparquem a dos quarts de deu. 

Iniciem la pujada per les Roques d’en Mercer. Fa sol i 
comença a fer calor. En arribar a les Terrelleres optem per 
anar directes al Costabona seguint el tram més alt d’un camí 
en ziga-zaga que s’enfila pel vessant sud-est de la muntanya. 
Veiem els prats tots coberts de flors primaverals; les 
gencianes estan esplendoroses.  

 

Arribem al Costabona (2465 m) una mica més 
tard de les 11. Bufa força vent i hem 
d’esmorzar ben arrecerats, mentre contemplem 
els cims que coronen Vallter: Roca Colom, Pic 
de la Dona, Bastiments, Gra de Fajol, Pic de 
l’Infern,... A l’altra banda i no gaire lluny, se’ns 
fan presents els cims del Canigó i les Crestes 
de Rotjà. Ens fem una foto de grup, encara 
que, aquesta vegada, ningú no porta l’estelada.  



Baixem a Coll de Pal, seguint la carena 
fronterera, i trobem les restes del que 
havia estat un curiós rellotge de sol. El 
dia es va tapant i comença a fer fred. 

Passem pel refugi lliure del Costabona i 
visitem l’antiga mina de molibdè de Fra 
Joan, abandonada fa temps. Trobem la 
congesta de neu on l’any passat el 
company Josep M. Martínez va tenir un 
gran ensurt, i hi fem una fotografia de 

record. Passem la congesta per sobre, i continuem fins a trobar el camí per on hem pujat. Poc 
abans de les dues ja som de tornada als cotxes.  

 

Anem a dinar al restaurant Les Planes, a 
Espinavell. Molt ben atesos i bon menjar, encara 
que no gaire barat. 

La setmana que ve anirem al Fontlletera i les 
Borregues, des de Tregurà. Ens trobarem a les 
sis del matí a la Zona Esportiva de Corró. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fotografies: Esteve Mogas i Karin Bruy 
Text: Karin Bruy i Pep Casas 
Mapa: Josep Maria Martínez 


