
 
Fitxa excursió SECCIÓ de MUNTANYA La Massa CCV 

Nom de l’excursió: Gran Volta al Costabona 

Indret: Espinavell – Prats e Molló (Parc de les capçaleres del Ter i el 
Freser – Reserva Natural de Prats de Molló)  

Data: 29 i 30 de maig de 2021 

Temps aproximació amb cotxe: 2 hores (137 km) 

Es recomana sortir el divendres 28 

Temps de marxa (sense parades):  

Dia 29: 6 a 7 hores || dia 30: 4 a 5 hores 

  

DIFICULTAT 
El grau de dificultat s’indica 
d’acord amb la taula que hi 
ha al final de la fitxa 

   Severitat del terreny:  1 
 

  Dificultat d’orientació:  2 

Dificultat desplaçament:  3   Esforç necessari:  3 

  
Desnivell de pujada:  Desnivell de baixada:  

Desnivell acumulat:  
dia 29 = 1.481 m || dia 30 = 732 m 

Distància:  
Dia 29 = 17,31 km || dia 30 = 13,75 km 

Tipus de recorregut (linial/circular): circular, comencem i acabem a Espinavell  
  
Responsable i telèfon de contacte: Bet Hosta - 619009761 
Nº màxim d’assistents: 16 Nombre real d’assitents:       
Hora de sortida (Desplaçament Vilassar-Espinavell)  
Divendres 28 a les 17:30h PM 
Dissabte 29 a les 5:30h AM 

Lloc de sortida:  
aparcament de La Quintana 

Data màxima d’inscripció:       20 de maig 
 
Descripció ruta i altres informacions d’interés:  
 
La gran volta al Costabona comença al refugi Dels Estudis d’Espinavell i acaba al mateix lloc havent pujat al 
Costabona i dormit al refugi Les Conques de Prats de Molló.  
 
El dia 29 la sortida és a les 8 del matí per la vessant oest del Costabona en sentit sud-nord. Passem per la 
capella de Mare de Déu de les Neus fins a deixar el poble enrere, després de seguir els murs de pedra seca 
iniciem el camí de Maçanells fins a trobar un corriol i arribar al Coll de Maçanells on es troba el GR. 
 
Passem pel Coll de Pany, Coll de Siern fins arribar als 2.000 m on ja es pot veure el Costabona i es comença a 
carenar (veiem el refugi lliure) fins el Pla de la Serra on  seguirem unes estaques grogues que ens portaran al 
cim del Costabona (2.465 m).  
 
El descens comença cap a l’oest  cap a Coll de Pal i al naixement del riu Tec; continuem voltant sota la Roca de 
la Mort de l’Escolà camí de la Portella de Rojà (veiem el refugi metàl·lic), després de travessar-la agafem el 
camí del Canigó i trobem les marques vermelles i grogues del Tour del Vallespir i seguirem el fil elèctric fins a 
creuar les Esquerdes i començar el descens cap el Refugi de les Conques passant pel Ras del Garber  i el Coll de 
Baix.  



  
El dia 30 iniciarem la tornada en sentit nord-sud, per la vessant est del Costabona, travessant bona part de la 
Reserva Natural de Prats de Molló, seguirem les senyals grogues direcció la Cabanya de l’Ullat pel camí que 
travessa el Tec, pugem al Coll de l’Ullat baixant fins arribar a la Jassa de Perafeu i continuar per la pista fins a 
un corriol a la dreta (punt marcat) que travessa una fageda, el camí acaba desembocant a Coll de Siern on 
trobem un cartell indicador i una fita de frontera. A partir d’aqui seguirem les marques del GR i el d’Itinnerània 
fins a Espinavell.  
 
Pressupost:  
Nit al refugi Dels Estudis + nit al refugi Les Conques (mitja pensió) = 81€ 
Només nit al refugi Les Conques (mitja pensió): = 43,50€ 
 
Menjar: cal portar dinar de dissabte i diumenge, es pot demanar pícnic però amb 3 dies d’antelació (màxim el 
dia 25, si el voleu demanar contacteu amb la organitzadora). 
 
Track:   https://www.dominidisards.com/track-volta/      
 
Mapa: 

 
  
Enllaços (web i pdf descarregables):  
 
http://www.voltaalcostabona.com/ http://www.voltaalcostabona.com/wp-content/uploads/2019/01/gran-
volta-al-costabona.pdf  -  https://refugielsestudis.com   -  http://www.refugi-lesconques.com 
 

http://www.voltaalcostabona.com/
http://www.voltaalcostabona.com/wp-content/uploads/2019/01/gran-volta-al-costabona.pdf
http://www.voltaalcostabona.com/wp-content/uploads/2019/01/gran-volta-al-costabona.pdf
https://refugielsestudis.com/
http://www.refugi-lesconques.com/


 
  Equipament i material imprescindible 

Organització 
 Emisores 
 Farmaciola bàsica 
 GPS o mapa i brúixola 
 Telèfons de contacte 
 

Individual  
 Protecció solar  
 Tallavents 
 Guants 
 Folre polar 
 Gorra, barret 
 Manta d’emergència 
 Frontal o lot 
 Bastons de tresc 
 Menjar i aigua 
  

Opcional  
 Farmaciola personal 
 Manta d’emergència 
  
 

 

Material tècnic addicional i específic per la sortida:    
Sac de dormir, al refugi de Conques no hi ha mantes ni coixins degut a les mesures  de la Covid     
 
Informe i valoració final:       
 

 
GUIA PER LA VALORACIÓ DEL GRAU DE DIFICULTAT 
Duresa del terreny 
1 – El terreny no està exempt de riscos 
2 – Hi ha més d’un factor de risc 
3 – Hi ha diversos factors de risc 
4 – Hi ha bastants factors de risc 
5 – Hi ha molts factors de risc 

Dificultat d’orientació de l’itinerari 
1 – Camins i cruïlles ben definits 
2 – Senders o senyalització que indica la continuïtat 
3 – Exigeix la identificació precisa d’accidents geogràfics i 
punts cardinals 
4 – Exigeix navegació fora de traça 
5 – La navegació està interrompuda per obstacles que cal 
vorejar 

Dificultat del desplaçament 
1 – Marxa per superfície plana 
2 – Marxa per camins de ferradura 
3 – Marxa per senders esgraonats o terreny irregular 
4 – Cal l’ús de les mans o salts per a mantenir l’equilibri 
5 – Demana l’ús de les mans per a la progressió 
 

Esforç necessari 
1 – Fins a 1 h de marxa efectiva 
2 – Entre 1 i 3 h de marxa efectiva 
3 – Entre 3 i 6 h de marxa efectiva 
4 – Entre 6 i 10 h de marxa efectiva 
5 – Més de 10 h de marxa efectiva 
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