
Costabona i Roca Colom  
des de la Collada Fonda 
7 de juliol de 2010   
 
Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera, Josep Maria 
Farnés, Jaume Muntan, Josep Oranias, Josep Roca i Jaume Ventura 

 

Distància: projectada 10’02 Km. amb altures 10’29 Km. – Temps 4’50 h.   
Desnivells: total 599 m. Acumulat 728 m. Cotxe: 125 Km. Josep Oranias i Josep Roca 
 
Ens trobem al Gorcs i sortim 
puntualíssims. Prenem l’auto-
pista A7 fins a Ripoll, on fem 
una parada per recollir en 
Josep Carbonell. Des d’allà 
anem per Sant Joan de les 
Abadesses,  cap a Campro-
don i Molló. A Espinavell aga-
fem una pista de terra amb 
grava, molt ben arreglada, 
que ens porta a la Collada 
Fonda. Hi arribem al voltant 
de les 9 i trobem l’indret 
ocupat de cotxes, que sorpre-
nentment no trobarem per la 
muntanya. Comencem a ca-
minar a un ritme tranquil, per 
un camí que segueix un filat 
de separació. Fa molta calor. Anem bastant junts tota la colla, a excepció d’en Jaume 
Muntan que s’ha proposat fer la caminada d’una tirada. Passem per les Roques d’en 
Marcer i la Roca Blanca dels Oms i pugem directe al Costabona (2.465 m) on hi 
arribem a les 10’40 h. i hi parem a esmorzar. D’alt en espera en Jaume a un altre 
excursionista de Lliça de Vall, que aprofitem per la fotografia de grup. Observem el 
Canigó, que hi havíem pujat la setmana passada, els Gra de Fajol, petit i gran, els 
Bastiments i els Bacivers. La colla els havíem comentat mentre pujàvem i havien sorgit 
criteris dispars. Al cap d’una estona apareix una excursionista de Camprodon. Mentre, 
pugen boires que cobreixen la Catalunya sud i bufarà el vent, que ajuda a baixar la 
temperatura. Arrenquem fins al Coll de Pal i, allà, decidim pujar al Roca Colom 
(dubtàvem si pujar al Roc de la Mort de l’Escolà). Mentre hem trobat el rellotge solar 



trencat, aparentment fruit d’una bretolada. Dalt del cim (2.510 m) hi arribem al voltant 
de les 12. Hi trobem dos excursionistes, que intuïm estan dinant. Comencem a baixar i 
la boira cobreix la vessant sud, fet que ens obliga a avançar junts. Hom comenta que 
l’aire fa una olor especial, com d’ozó. Pel camí, sota del Coll de Pal, hi trobem una 
congesta de neu, que ens obliga a pujar per traspassar-la. Tots junts desfem el camí 
fins a l’aparcament, on hi arribem a ¾ de 2. Després anem cap a Setcases on anem a 
dinar a Can Falera. No hi ha com anar al cotxe del davant per decidir on volen anar a 
dinar. Ens atenem molt correctament i decidim que la propera setmana s’anirà a la 
Coma Estremera i Tossal Bovinar, des del Cap del Pla de Rec. Es sortirà a les 6 del 
Gorcs. 
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