
Costabona i Roca Colom 
des de la collada Fonda 

 (16/05/2009) 
 

 0.00 hores  Deixem els cotxes en un petit aparcament que hi ha en la collada 
Fonda, a peu de carretera (1906m).  El Costabona el tenim just a davant en direcció nord. 
Enfilem la pujada tot seguint la tanca pel costat dret incialment. Trobem marques de GR ocasionals. 
 Al cap de poc quan trobem el primer conjunt de pedres (les Roques d’en Mercer?) passarem al costat esquerre de la tanca. 
El camí enfila dret tot seguint la tanca gran part de la caminada. 0.30 hores El camí que fins ara seguíem fa una bifurcació important, també amb 
marques de GR que ens portaria al coll de Pal, si seguíssim a l’esquerre. Seguim recte (2100m). 

 A partit d’aquí comencem a trobar marques grogues també.  El camí va pujant sense descansos. No és molt fresat, però no té 
pèrdua. 1.30 hores Costabona (2462m). 

 Parada de 20 minuts per esmorzar i gaudir del paisatge.  A l’est ens queda el massís del Canigó i a l’oest la zona de Vallter i 
Núria.  Baixem en direcció oest, tot seguint marques grogues. 

2.10 hores Rellotge de sol i placa de Pedra (2343m).  Ens trobem un xic per sobre del coll de Pal. 
 El rellotge de sol té la broca trencada i la placa posa la següent inscripció “Benvinguts sigueu sobre el pas de la Meridiana”. 
 Continuem baixant una mica més i ens trobem a la mateixa alçada del coll de Pal, però uns 50m més al nord. 
 En lloc d’agafar el camí més fresat que ens portaria a la fons del Tech, tot perdent una mica de desnivell, guanyem alçada tot seguint la carena 

que agafa direcció nord-oest.  El camí passa a prop de la carena en alguns punts i guanya alçada a poc a poc. 
3.00 hores Roca Colom (2506m).  Parada de 15 minuts per gaudir del paisatge. 
 Ara desferem el camí que hem seguit fins a tornar al coll de Pal. 3.45 hores Coll de Pal (2322m). 
 Aquí el camí segueix direcció sud-est i aniria a trobar el camí que hem deixat a les 0.30 hores d’aquesta caminada. 
 Avui però ens hem trobar unes congestes importants de neu que ens han impedit seguir el camí normal. 
 És per això que el track adjuntat en la ressenya, poc després del coll de Pal deixa el camí habitual per fer una baixada brusca que ens porta 

primer al refugi de Costabona i després a la pista que va de Vallter a Espinavell, a uns 900 metres d’on tenim el cotxe aparcat, on hi ha una 
mànega per recollir els animals. 



 Per decomptat que no recomanem aquesta baixada brusca, ja que no és un camí fàcil a seguir i no té cap cosa a ressaltar. 
5.00 hores Mànega per recollir el bestiar (1893m).   Parada de 30 minuts per dinar. 
 Seguim la pista, que acabem de creuar, cap a l’esquerre fins a trobar els cotxes. 
5.40 hores Collada Fonda (1906m).  
 


