
Roca Colom - Pirineu Oriental (Conflent,Vallespir i Ripollès) 
 

Data: dimarts dia 6 de juny de 2017 
 

Participants:Joan M. Boada, Joan Gassol, Josep Mariné, Toni Coll. 
 

Ascensions: Pic de Coma Ermada (2.502m.) 
                       Puig de la Llosa (2.509m.) 
                       Roques Blanques (2.454m.) 
                       Roca Colom (2.510m.) 
                       Costabona (2.465m,) 
 

Temps: Total  7h.25m., Efectiu 6h.40m. 
 

Distància: 20 Km.  
 

Desnivell positiu acumulat: 700m. 
 

Itinerari:  A les set del matí sortim de Tarragona i anem cap a Ripoll, 
Camprodon, Setcases i a les deu i poc arribem a l’estació d’esquí Vallter 2000. 
Deixem el vehicle a l’aparcament de dalt, ens  equipem, i tot seguit comencem 
a caminar pel sender GR 11.6. Just ultrapassades les edificacions de l’estació 
d’esquí ens deturem per esmorzar. 
  

 
Vallter-2000 

 
Reserva Natural Mantet 

 

A les 11h.45m. ja estem novament en marxa, assolim els 2.381m. de la Portella 
de Morenç, deixem el Sender GR que pertany a la HRP (Alta Ruta Pirenaica), 
creuem els plans de la Reserva Natural de Mantet i continuem ascendint per  
l’ample llom que dibuixa la línia fronterera on convergeixen les comarques de la 
Catalunya Nord:  Conflent i Vallespir amb la del Principat: el Ripollès. 
 

 
Llom fronterer 

 
Puig de la Llosa 



A mesura que seguim aquesta línia de màxima alçada, anem coronant  els 
seus promontoris, el Pic de Coma Ermada, el Puig de la Llosa i el de Roques 
Blanques. Desprès baixem a la Portella de Callau on coincidim un instant  amb 
el sender HRP i novament el deixem per pujar a la Roca Colom, el cim més alt 
del circ de Concrós i punt comú de les tres comarques esmentades. 
 

 
Circ de Concròs presidit per Roca Colom 

 
Cim Roca Colom 

 

A partir del cim de la Roca Colom la línia fronterera pren orientació Sud i 
desprès va girant progressivament cap el SE. La seguim i continuem baixant 
fins arribar als 2.318m. del Coll de Pal. A partir d’aquí afrontem la pujada de 
l’últim cim que ens hem fixat per aquesta excursió, el Costabona, conegut per 
ser un excel·lent mirador del Pirineu Oriental, però que malauradament en 
aquesta ocasió l’espessa boira li ha segrestat tot l’esguard. 
 

 
Ascendint al Costabona 

 
Dinar a recer dels cims del Costabona 

 

Assolim el bicèfal cim i tot seguit davallem uns metres, per dinar arrecerats sota 
l’avantcim. El dia cada cop més rúfol es va enfosquin i només son tres quarts 
de tres de la tarda. Iniciem el retorn passant pel Circ i per les Fonts del riu Tec, 
tot situat en territori veí, desprès continuem cap a l’Est fins la Portella de Rotjà, 
la creuem i girem cap a ponent per anar a cercar el sender HRP i la línia 
fronterera de retorn a la Portella de Morenç. 
 



 
Fonts del riu Tec 

 
Arribant a la Portella de Rotjà 

 

La boira cada cop més espessa ens fa anar totalment a les palpentes, però 
aquesta situació que antigament era molt delicada, avui en dia ens la resolt els 
GPSs de Joan i de Joan Maria. A tres quarts de sis de la tarda arribem al cotxe 
sans i estalvis. 
 

 
Aparcament 


