
Costabona i Roca Colom 
18 de juliol de 2012   
 

Integrants: Joan Corbera, Josep Maria Farnés, Jaume Muntan i 
Julià Pratginestós 
  

Distància: Projectada 9’9 Km i amb altures 10’13 Km. Temps 4’42 
Desnivells: 608 m. Acumulat: 844 m. Cotxe: 117 km Julià Pratginestós 
 

Ens trobem a les 7 a Llerona i prenem 
la C-17 a la Garriga cap a Ripoll, 
Camprodon i Espinavell, on prenem la 
pista forestal que ens porta a la Collada 
Fonda. Hi aparquem prop de les 9. Ens 
hi trobem amb tres excursionistes de 
Sant Julià de Vilatorta i després d’una 
animada conversa els anirem seguint al 
llarg de l’ascens. Pugem pel costat 
esquerra de la tanca tot seguint trams 
d’un corriol. Passem per les Roques del 
Mercer i per la Roca Blanca dels Soms. 
Seguim aquest corriol i ens apartem 
temporalment de la tanca. Després 
agafem un camí i finalment optem per 
pujar directes. Prenem després un 
corriol que fa ziga-zagues fins dalt el 
cim del Costabona (2.464’7 m) on hi 
arribem i esmorzem a les 10’25 h. Hi 
trobem un excursionista silenciós i 
solitari. Més tard n’arribarà un altre de 
francès. En arrencar de nou seguim 
unes estaques amb l’extrem superior 
pintades de grog. Quan comencem a 
desviar-nos per pujar directes al Roca 
Colom, escoltem una conversa entre els 
tres excursionistes de l’aparcament i 
una parella de la Garriga. Baixem i 
establim una animada conversa. Hi 
reconec en Ramon Codina, que presento com un reconegut expert del GPS, que m’ha 
ensenyat tècniques i utilitats d’aquest singular aparell. Tot seguit remuntem el nostre 
camí i pugem directament a Roca Colom (2.510 m), on hi arribem a les 12 tocades. Hi 
trobem un grup francès que ens demana informació. Avui és un dia molt clar i ens permet 
resseguir les nombroses muntanyes que reconeixem. La vista arriba al mar. Baixem 

directes fins que 
seguim un camí 
que ens porta al 
Coll de Pal. 
Agafem el camí 
que ens condueix 
fins la tanca per 
on baixarem cap a 
la Collada Fonda.  
Hi arribem a les 



13’39 i decidim anar a dinar a Molló. Després d’una 
recerca entrem al restaurant L’enclusa, que mereix el 
nostre aprovat. A la sobretaula decidim que la propera 
setmana anirem a les Valletes, o cim proper. Sortirem a 
2/4 de 7 dels Gorcs.     
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