
Costabona i Roca Colom 
23 d’abril de 2014  

 

Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera, Josep M. 
Farnés, Miquel Maymó, Josep Oranias, Ismael Porcar (i la Neret), 
Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà 
  

Distància: Projectada 9’14-6’05 Km i amb altures 10’07-6’70 Km. Temps 5’29-4’55 
Desnivells: 604-557 m. Acumulat: 769-658 m.  Cotxe:. 125 Km. Miquel Maymó, Ismael 
Porcar i Josep Roca 
 

Ens trobem a les 7 del matí als Gorcs i 
marxem cap a la Garriga per agafar la 
C-17. A  Ripoll fem una parada. Seguim 
per Camprodon i Espinavell, on prenem 
la pista forestal que ens porta a la 
Collada Fonda. Hi aparquem les 9. 
Iniciem la pujada per les Roques d’en 
Mercer i la Roca Blanca dels Som. En 
arribar a les Terrelleres i davant de la 
congesta de neu optem per anar 
directes al Costabona. Mentre pugem 
observem com els núvols cobreixen el 
nostre objectiu. La neu cobreix el darrer 
tram. Arribem al Costabona de 2465 m 
a les 11 i aprofitem per esmorzar. 
Després arrenquem cap a Coll de Pal 
on en Josep Carbonell, Josep Oranias i 
Salvador Vila inicien en retorn, i la resta 
anem per terreny completament nevat 
al Roca  Colom de 2506 m. Que hi 
arribem a 2/4 d’1. Ha clarejat i ens 
permet una visió esplèndida dels 
Pirineus, amb uns distanciats núvols. 

Retornem pel mateix 
camí fins al Coll de 
Pal i iniciem el 
descens. Davant de 
les congestes de neu 
els altres companys 
han optat per passar 
pel damunt i retornar 
pel camí que havíem 
pujat. El nostre grup, 
malgrat puja en un 
primer intent de 
passar per sobre les 
congestes, ens 
trobem al davant 
d’una congesta que 
preferim travessar. 
Avancem lentament 
assegurant les 



petjades i quan superem la prova reconeixem el 
neguitós esforç. Baixem també pel mateix camí fins 
als cotxes. Hi arribem a 2/4 de 3. Trobem els 
nostres companys que ens han esperat ½ hora i han 
gaudit observant quan travessàvem la congesta. 
Anem a dinar a Molló al restaurant El Costabona. A 
la sobretaula decidim que la propera setmana anem 
al Puig Sestela i el Taga. Sortirem a les 7 dels 
Llerona. 
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