Comabona des de les Bassotes
9 de juliol de 2014
Integrants: Vicenç Catafal, Pep Comas, Joan Corbera, Josep M.
Farnés, Miquel Maymó, Jaume Muntan, Julià Pratginestós, Josep
Roca, Josep Rodri, i Salvador Vilà
Distància: Projectada 12’80 i amb altures 13 Km. Temps: 5’12 Desnivells: 685 m.
Acumulat: 752 m.
Cotxe:. 134 Km. Miquel Maymó i Josep Roca
Arrenquem a les 6 de Llerona cap al
Comabona, tal com tenim previst. Tot
indica que el temps ens respectarà. Anem
per la C-17 fins a l’eix tranversal, en sortim
cap a Prats de Lluçanès i des de Berga
anem cap a Saldes. Passem pel pàrking
d’accés al Pedraforca ple a vessar. Seguim
cap al Coll de les Bassotes on a les 8 i ¼
aparquem. Iniciem l’excursió pel PR C-124
que condueix al Pas dels Gasolans.
Avancem majoritàriament per la pista,
encara que alguns prenem la drecera.
Pugem paulatinament fins a la Serra Pedregosa i comentem amb satisfacció l’excursió a la serra
Cabirolera. Fa un dia molt clar i observem nombrosos núvols, que cobreixen parcialment el
Pedraforca. Venteja i augmenta la sensació de fred, que sorprèn al juliol. Pel camí trobem
alguns excursionistes. En arribar al Clot del Palomar proposem accedir a la carena del
Comabona pel nord. Alguns volen accedir-hi pel camí més curt i no entenen la nostra decisió.
Travessem un ramat de cavalls pasturant. Al final quan arribem a la font Tordera recuperem els
companys que han tirat pel dret i els seguim. Aviat rectifiquem per pujar al Puig de la font

Tordera
(2.526
m).
Seguim
a
diferents
ritmes. Passem pel collet
del Comabona i a les 11
accedim al Comabona
(2.554 m), on esmorzem
al seu cim. De retorn
iniciem el descens directe fins al Clot del Palomar on recuperem el camí d’anada, fins a
l’aparcament, encara que arribem per grups. A 2/4 de 2 decidim anar a dinar al Sol i Cel de Cal
Rosal. A la sobretaula decidim que la propera setmana
anirem al Puigpedrós per Guils. Sortirem a les 6 dels
Gorcs.
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