
    Costabona i les Cretes de Rotjà
       24 de juliol de 2019

Integrants: Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Joan Corbera, Mercè Font, Carme 
Guri, Josep Martínez, Toni Manuel, Tere Pintó, Julià Pratginestós, Pep Pou, Ismael
Porcar, Josep Roca.

Dades des de La collada Fonda fins el Costabona 
Distància: 7 Km Temps:2,30h, Temps en moviment:2,00h

Desnivell: 558 m. 

Cotxes: 125 km Jaume Bertran, Josep Roca i Ismael Porcar  

Sembla que els fills dels avis del nostre grup ja comencem a tenir vacances ! 
Avui ja tornàvem a ser un grup ben xiroi, hem estat  dotze ginesters els que a 
les 6 del matí estàvem a punt de marxa, com tot sovint, a l'aparcament de la 
zona esportiva de Les Franqueses. 

Després d'una llarga pista forestal des d'Espinavell i passada la collada Fonda, 
aparquem prop de la tanca que separa Espinavell de Setcases: estem a 
1.906m. Són les 8h i ens preparem per iniciar la caminada. Acordem deixar el 
dinar als cotxes doncs ens proposem dinar prop del riu baixant en direcció a 
Setcases. 

A 2/4 de de 9 comencem a caminar cap al
Costabona, la veritat és que el nom li

escau doncs, malgrat la pujada inicial que
és prou forta, es fa prou bé, amb molt de
camí sobre l'herba flonja. Arribem al cim

del Costabona 2.465m. A 3/4 d'11 del matí
i hi fem l'esmorzar.

Des del cim veiem les dues parts de
Catalunya, la Nord i la Sud i per descomptat,
entre molts altres cims, el majestuós Canigó.
També veiem un nombrós grup de voltors
que sense ni moure una ploma van prenent
alçada fins a donar voltes sobre nostre (hem
de vigilar a la Mercè i a la Tere perquè són
petitoies i ens fa por que no s'ens les
emportin !!!)   



Després d'esmorzar i de fer la fotografia de
grup, decidim que el grup es dividirà en dos.

Un anirà camí avall cap als cotxes i l'altre
anirà a fer les Crestes d'en Rotjà.

El grup que ha anat a fer
les cretes d'en Rotjar arriba
als cotxes a la 1h del
migdia, ens canviem les
sabates i marxem direcció
Setcases a buscar un indret
on fer la banyada i dinar. 

La pista es fa llarga i
darrera nostre ens
comencem a seguir unes
boires que cada vegada es
fan més negres. Prop de
Setcases aparquem a peu
de carretera i busquem un
lloc per dinar. La banyada,
però, no ha estat generalitzada doncs quan arribem al riu ja comencen a caure 
gotes. 

Tenim el temps just per remullar-nos els peus (llevat dels valents d'en Joan i en
Josep Roca que s'hi posen sencers) i dinar. Quan comença a plore pugem als
cotxes i ens aturem a fer el cafè per decidir que el proper dimecres anirem a
Mont Malús, al Pirineu Andorrà. Sortirem a les 6 del matí de l'aparcament de la
zona esportiva de Les Franqueses i ens portarem el dinar de casa . 

Fotografies : Joan Corbera
Text :Isabel Alcalde amb l'ajuda d'en
Josep Roca 


