
Costabona des de la Collada Fonda  
12 de maig de 2021 

 

Assistents: Isabel Alcalde, Jaume Bertran (i la Fei), Pep Casas, Joan 

Corbera, Mercè Font, Josep M. Martínez, Miquel Maymó, Esteve Mogas, 

Ferran Mur, Ismael Porcar, Pep Pous, Josep Roca. 

 

Distància: 9,38 km Temps total: 5 hores Altura mínima: 1897 m Altura màxima: 2469 m 

Desnivell acumulat: 670 m+ Cotxes: Jaume Bertran, Josep M. Martínez, Josep Roca  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, on prenem la pista forestal que ens porta a la Collada Fonda. 

 Hi aparquem a un quart de deu. Iniciem la 
pujada per les Roques d’en Mercer i, 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. Hi ha restes 
de neu caiguda els darrers dies, però 

pràcticament s’ha fos gairebé tota. 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, el cim 
del Canigó va traient el nas de tant en tant 
darrere la grisor d’uns núvols espessos que 
se’ns acosten. 

 
Arribem al Costabona (2465 m) a les 
11 i aprofitem per esmorzar i albirar el 
paisatge, cada cop més tapat per la 
nuvolada. Alguns membres de la colla 
han arribat una mica cansats de la 
pujada, i ens hi entretenim una estona 
per reposar. 
 
Fem la foto de grup reivindicant un cop 
més l’AMNISTIA PER AL EXILIATS I 
PRESOS POLÍTICS, encara que una 
mica decebuts per les notícies que ens 
arriben aquests darrers dies dels 
nostres representants al Parlament.  



Cap a les dotze baixem a Coll de Pal, seguint sempre 
la carena fronterera, i decidim continuar fins només 
una mica més amunt, ja que no tenim prou temps per 
arribar al Roca Colom. Ha clarejat una mica i ens 
permet una visió esplèndida del Costabona que 
acabem de deixar, i de les Esquerdes de Rotjà. 

Retornem fins a Coll de Pal, on trobem les restes del 
que havia estat un curiós rellotge de sol que havíem 
vist altres vegades, i iniciem el descens. 

  

Passem molt a prop del refugi lliure del 
Costabona i de l’antiga mina de molibdè de 
Fra Joan, abandonada de fa temps. Trobem 
una congesta de neu força gran que ens 
barra el camí i ens obliga a fer una mica de 
marrada per evitar-la. Tornem pel camí per 
on hem pujat, i a un quart de tres arribem als 
cotxes.  

Anem a dinar al restaurant Repuntxó, de 
Sant Joan de les Abadesses. Com sempre, 
molt ben atesos i a bon preu. 

La propera setmana anirem a Sant Aniol d’Aguja i a 
Talaixà des de Sadernes. Ens trobarem a les set del matí 
a la Zona Esportiva de Corró. 
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