
Roca Colom i Costabona 
17 de juny de 2009   
 

Integrants: Joan Arenes, Miquel Bramona, Josep Carbonell, 
Pep Comas, Joan Corbera, Josep Maria Farnés, Joan 
Garriga, Carme Guri, Jaume Muntan, Josep Oranias, Ismael 
Porcar, Josep Roca i Jaume Ventura 
 

Distància: 10’22 Km. - Desnivells: total 598 m. Acumulat 727 m. 
Temps 4h.25 min. - Cotxe:  260 Km.    Josep Oranias, Ismael Porcar i Josep Roca 
 

Avui ens tro-
bem als Gorcs. 
Fem un ple de 
13 excursio-
nistes i anem 
amb tres cot-
xes. Sortim 
puntualment a 
les 7. Prenem 
la C-17, fins 
que ens des-
vien per les 
obres cap a 
Torelló i Bor-
gonyà. 
Recuperem la 
C-17 fins a 
Ripoll i des-
prés anem cap 
a Camprodon, 
Molló i Espina-
vell. Prenem 
una pista, en un sorprenent bon estat, fins a la Collada Fonda on aparquem. Hi trobem 
altres cotxes més matiners. Comencem a caminar a un quart de deu. Anem a bon 
ritme i es formen diversos fronts. A l’altura del refugi del Costabona i davant d’un doll 
d’aigua canalitzada, procedent de la font del Fra Joan, en agrupem. A l’arrencar 
trobem una congesta de neu que bloqueja el camí i optem per salvar-la per la part 
superior. Arribem al Coll de Pal a dos quarts d’onze, on hi esmorzem. Allà ens trobem 
un gironí solitari que ens ha observat en la distància i ens parla d’un rellotge solar al 
peu del Costabona. Fem les fotos de rigor, abans que en Miquel Bramona, en Josep 
Carbonell i en Joan Arenes optin per pujar directament el Costabona. La resta seguim 
fins al Roca Colom (2510 m) on hi arribem a dos quarts de dotze. Observem el 
panorama. Els Gra de Fajol, petit i gran, els Bastiments i els Bacivers. S’intenta  



interpretar a la llunyania, i sorgeixen dubtes. Aviat baixem, a molt bon ritme. A partir  
del Coll de Pal trobem el rellotge solar, al costat dels dos pilars de pedra. Al cap d’una 
estona comença a plovisquejar i ens cobrim amb els impermeables. S’hi posa més fort. 
Al cim del Costabona (2464’7 m) ens tornem a agrupar. A tres quarts d’una comencem 
a baixar. Segueix plovent i també pedregant. Enmig d’aquell descens accelerat, un tro 
eixordador, amb el seu llamp corresponent, ens alarma. Una parella dels nostres, que 
anava al darrera, comenta que han rebut com un cop al cap, que els ha fet caure a 
terra. Un tercer integrant rep com una descàrrega al peu. L’ensurt ens espanta. 
Quedem bastant xops de les zones del cos que no cobrim. Per sort para de ploure i 
podem tornar a destapar-nos, cosa que ens permet assecar-nos. L’altre grup la pluja 
també els ha atrapat, quan baixaven. Ens retrobem tots, comentem l’ensurt, i prenem 
les cerveses, per no perdre el costum. Retornem seguint la pista que ens porta a 
Setcases. Pel camí cau un copiós xàfec, per sort aixoplugats dins dels cotxes.  

Hem reservat taula a Can Baral·la de sant Pau de Seguries on dinem. Avui no ens 
sorprenen, però fem bon paper. Decidim la setmana vinent pujar de Núria al 
Torreneules. Degut a les obres de la carretera i les ganes d’assegurar el cremallera 
sortirem a les 6 dels Gorcs, i recollirem en Joan Garriga a Can Tarrés de la Garriga.  

Text: Josep Maria Farnés   
Fotografies: Joan Corbera i Ismael Porcar 


