Costabona
13 d’abril de 2011
Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep Maria Farnés, Ismael
Porcar, Josep Roca i Jaume Ventura
Distància: projectada 6’30 Km. amb altures 6’98 Km. Temps 3’46h.
Desnivells: total 566 m. Acumulat 579 m. Cotxe: 123 Km. Ismael Porcar i Josep Roca
Ens trobem a les 7 als Gorcs. Sortim
cap a la Garriga on prenem la C-17
fins a Ripoll. Des d’allà anem per Sant
Joan de les Abadesses, cap a Camprodon i Molló. A Espinavell agafem
una pista de terra amb grava, que ens
porta a la Collada Fonda on aparquem. Al voltant de les 9 comencem
l’excursió. Travessem una porta canadenca i comencem l’ascens cap al
Costabona. Seguim un camí que
avança arran d’un filat a la seva dreta.
Travessem les Roques d’en Mercer i
la Roca Blanca dels Soms. El vent
comença a bufar i ens obliga a
abrigar-nos. Passem per un tros ermot
que anomenen les Terrelleres i seguim directes al Costabona (2.465 m) on hi arribem a
2/4 d’11 tocats. Parem per esmorzar arrecerats sota del mateix cim. Arriba una altra
colla i s’instal·len sota de l’altre cim. Observem l’esplèndid paisatge. Hi veiem els
Bastiments, el Gra de Fajol i el Gra de Fajol petit, i el Balandrau, així com el Canigó,
entre molts altres. Les neus cobreixen bona part de les muntanyes que les fa singulars.
La boira com una espècie de cotó fluix cobreix la fondalada. Del Montseny només en
divisem una mínima expressió. Després decidim anar cap a Coll de Pal (2.318 m). Bufa
la tramuntana i forcem la marxa. Ens agrupem quan comencem el descens. Descobrim
que el camí travessa diverses congestes de neu, amb una gran pendent. En Joan
Corbera hi avança amb prudència, però ens aconsella pujar per damunt la neu. Seguim
les instruccions i quan baixem ens agrupem al 2.252 m., prop de la font de Fra Joan.
Deixem el refugi del Costabona als nostres peus. Encara haurem de travessar diverses
congestes, amb precaució, però sense dificultat. Seguim per les terrelleres on reprenem
el camí d’anada. Arribem a l’aparcament a ¾ d’1 i després de les fresques cerveses,
anem cap a l’Hostal de Rama de Ripoll. Hi trobem a faltar les aglomeracions d’altres

vegades i ens atenen com estem acostumats. A
la sobretaula decidim que la propera setmana
anirem a la Serra de Busa. Sortirem a les 7 dels
Gorcs.
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