
Coma d’Or 
28 d’agost de 2013  

 
Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep M. Farnés, Carme 
Guri, Ismael Porcar (amb la Neret), Josep Roca i Josep Rodri  
 

  
Distància: Projectada 9’243 Km i amb altures 9’530 Km. Temps 4’22 Desnivells: 701 m. 
Acumulat: 793 m. Cotxe: 90+75 Km. Josep M Farnés+Josep Roca i Ismael Porcar 

 
 

Ens trobem a les 6 del matí als Gorcs. Anem cap a la Garriga, on prenem la C-17 en 
direcció a Ripoll. Pel camí en cau un bon xàfec. A Ribes de Fresser s’incorpora en Josep 
Roca amb canvi de cotxe. Seguim per la variant de la Collada de Tosses i Puigcerdà. Al 
Coll de Pimorent prenem una pista fins al centre hidràulic de la EDF (Elèctrique du 
France) on estan d’obres amb nombrosos cotxes. A les 9 tocades comencem a caminar. 
El dia es presenta ennuvolat. La boira esdevindrà la protagonista de l’excursió i ens 
acompanyarà durant tot el dia. Prenem les corresponents dreceres. Trobem cavalls 
pasturant. Passem per la Coma d’en Garcia (2.554 m) quan arribem a la Portella de 
Cortal Rossó (2.501 m) contemplen l’estany de la Coma d’Or a la nostra dreta amb 
personal. El camí és molt marcat i fàcil, però amb reduïda visió. Observem d’alt de la 
cresta uns cabirols que ens contemplen. Seguim i a les 11 parem a esmorzar. Gaudirem 
del sol durant un minuts i tornarà a amagar-se tot seguit. Reprenem l’ascens 
tranquil·lament fins al Cim del Coma d’Or (2.826 m) on hi arribem a ¾ de 12. Les boires 
no permeten observar el paisatge. S’aclarirà uns moments i podrem observar un petit 
llac i part de l’estany de Llanós. En arribem a l’extrem dret i després iniciem el descens. 
A la baixada veiem a la Portella del Cortal Rossó uns ciclistes, que baixaran i ens 



creuarem a l’altura de l’estany del Coma 
d’Or. Durant la caminada de retorn sentim els 
crits de marmotes, però ens costa veure-les. 
Arribem a l’aparcament dels cotxes prop de 
2/4 d’1. Decidim anar a dinar a Puigcerdà, al 
Capritxo. A les postres brindem per la salut 
d’en Pep Comas que el 22 d’agost va complir 
76 anys. A la sobretaula decidim que la 
propera setmana anirem al Puigmal del 
Segre i al Puigmal de Llo.  Sortirem a les 6 
dels Gorcs.  
Text i fotografies: Josep M. Farnés   
  


