ROCA COLOM I COSTABONA
Ripollès
Pel Pla dels Estanys i retorn pel Serrat de la Balmeta
Distància
13 km
Desnivell acumulat
1034 m
Nivell de dificultat
moderat
Data
6 de juliol de 2019
Cartografia
Editorial Alpina. Parc Natural de les Capçaleres del Ter i
del Freser (1:25000)
Punts per a GPS
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/roca-colom-icostabona-38752023
Ascensió a dos cims emblemàtics del Pirineu Oriental, termenals entre el Ripollès i
el Vallespir. Separats dels cordals principals, ofereixen àmplies perspectives.
Les dificultats d’aquest itinerari es concreten en l’accés a la Roca Colom des del Pla
dels Estanys pujant per la via més directa que implica una curta i fàcil grimpada
prèvia al cim. Podem esquivar-la fent-ho per la Portella de Concròs (o del Callau).
L’altra dificultat és que alguns dels camins són poc o gens fressats i, en bona part,
no senyalitzats. Fins i tot allà on hi ha senyalització amb fites cal estar ben atent
per no perdre’n la continuïtat.
A banda d’això ens resultarà una ruta molt plaent on, a banda de les bones vistes,
gaudirem d’un paisatge ben variat.
Accés
Per la carretera que puja de Setcases a Vallter 2000, prenem a mà dreta la pista
forestal que mena a Espinavell. No és pavimentada però apta per a tota mena de
vehicles. Més enllà d’un pas canadenc, quan la pista fa una colzada per salvar uns
torrents, trobem prou espai per aparcar-hi diversos vehicles.
Clot de la Baga de Ventaiola (1597m)
Sense cap indicació ni senyal. No cal confondre amb el Torrent de Concròs que
creua la pista uns metres abans. Prenem un corriol poc fressat pel marge dret
hidrogràfic del torrent (N). Més amunt el torrent és sec i puntualment passem al
marge esquerra per retornar a l’altre. Prou més amunt comencem a veure alguna
fita i, poc més enllà, una de ben gran sobre una roca ens senyala que cal
abandonar la llera per l’esquerra. Ens enfilem, ara per camí fressat i fitat, fins a una
clariana.
Pla de Concròs (1833m)
Ample planell entremig de la pineda on es perd el rastre del camí. A l’extrem nord
unes fites ens n’assenyalen la continuïtat (N). Anem lleugerament a l’esquerra i
creuem un camí transversal poc definit, senyalitzat com a PR (1). També apareixen
senyals vermells que seguim a partir d’aquí (N, dreta amunt). Atenyem el Torrent
de Concròs que anem seguint propers al seu marge esquerre hidrogràfic, mentre
anem guanyant alçària. Els punts vermells desapareixen però continuem per rastres
de camí i pel mateix marge.
(1) Els mapes no senyalen de quin es tracta. Com que l’havíem seguit, sabem
que per la dreta mena al Camí de la Balmeta.
Font dels Estanys (2168m)
Surgència arran de terra, orígen del torrent de Concròs. Pugem per un corriol fins al
bell mig del circ.
Pla dels Estanys (2241m)
Antic circ lacustre entre les Roques Blanques i la Roca Colom. Actualment dels
estanyols solament en resten mulleres. Anem a la dreta (ENE) i enfilem per una

llarga pala entre pedregosa i herbada, sense camí definit i fort pendent, fins a la
base d’una canal molt evident. A mitja pujada creuem un corriol transversal que
ignorem on va ni d’on ve dons no apareix ressenyat als mapes.
Enfilem per la canal on en algun punt haurem d’ajudar-nos amb les mans,
especialment a la sortida per tal de superar un curt crestall. Després d’aquest pas
tenim el cim a tocar.
Roca Colom (2506m)
És el punt més alt de la llarga carena entre la Portella de Mentet, sobre Ulldeter, i el
Pla Guillem, a tocar el massís del Canigó. Entre aquesta carena i el Costabona que
ressalta ben evident al SE, formen la Coma del Tec, capçalera del riu homònim que
creua al Vallespir i el Rosselló en el seu curs vers la Mediterrània al terme d’Elna.
El camí al Costabona és ben evident revoltant en sentit antihorari la capçalera
d’aquesta coma. Baixem suaument fins al Coll de Pal flanquejant fora de camí fins a
trobar el que puja de la coma, a l’alçada del monument al Meridià Verd, que seguim
fins al cim en moderat pendent.
Costabona (2465m)
Coronat per una taula d’orientació. Cal accedir-hi en un dia molt clar per poder
albirar tot el que s’hi descriu. El que més sobresurt és el cordal Núria-Ulldeter i el
massís del Canigó. Més llunyans també podem albirar-hi el Carlit i els Peric.
Retornem al Coll de Pal. A l’alçada del Monument al Meridià Verd fem drecera per
l’esquerra fins a trobar el GR que seguim breument per deixar-lo per un camí ben
fressat a l’esquerra que revolta la coma del Torrent de Mascarell. N’hi ha un parell
més de paral·lels, a més baixa cota. El que prenem nosaltres és el més alt.
El camí és ben fressat mentre flanquegem (SE) però quan comencem a davallar pel
llom del Serrat de la Balmeta (S), se’n perd el rastre entre la pineda i l’herbei dels
prats de pastura. Hi ha grans fites, però a les Collades de Dalt, cal estar atent per
no perdre’n la continuïtat. Resseguim tot el llom del serrat fins al coll.
Collada de la Balmeta (1975m)
Deixem a baix a l’esquerra el refugi forestal i anem a buscar la pista que seguim
pocs metres per prendre un camí poc definit a mà esquerra, senyalitzat amb
pintura carbassa (W). Perdem alçària per entremig de prats de pastura fins que
entrar a una avetosa on el camí ja és ben definit. Sortim a la carretera de Setcases
a Espinavell que seguim un quilòmetre i mig a mà dreta per retornar al punt de
partida.

