
Comabona des de Prat d’Aguiló  
29 d’octubre de 2014  
 

Integrants: Joan Corbera, Josep M. Farnés, Miquel Maymó, Jaume 
Muntan, Ismael Porcar (i la Neret), Josep Oranias, Julià 
Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà 
  

 
Distància: Projectada 10’56 i amb altures 10’82 Km. Temps: 5’07 hores.  
Desnivells:  590 Acumulat:   624    Cotxe:. 162 Km. Ismael Porcar i Josep Roca 
 

Arrenquem de Llerona a les 6 i prenem la 
C-17 a la Garriga cap a Ripoll, Ribes de 
Fresser, Bellver de Cerdanya i Montellà, 
on agafem una pista que ens porta al 
tancat del refugi de Prat d’Aguiló. Ens 
posem en marxa a ¾ de 9. Trobem 
senyals del PR C-124 que seguim. 
Avancem fent ziga-zagues, sobretot l’últim 
tram més pedregós. Arribem al Pas de 
Gosolans a les 10 tocades. El dia és molt 
clar i ens serveix per repassar les 
muntanyes pirinenques. El mateix 
Pedraforca en la seva cara nord. Avancem 
junts pel prat damunt d’una paret 
sorprenentment escarpada. Avancem pel camí i passem per sota mateix del Pic d’Aguiló. 
Continuem pel Puig de la Font Tordera (2.526 m) i seguim pel collet del Comabona que 
travessem per arribar al Comabona (2.547 m). Fem les fotos de grup i baixem una mica per 
arrecerar-nos i esmorzar a les 11. En arrencar baixem desorganitzats fins al camí que ens porta 



al Coll de Terrers on seguim el GR 150-1 que passa pel al Pas de Tancalaporta i el Pas del 
Bous. Aquest camí format per pedreta menuda i relliscosa que ens obliga a major atenció. 
Mentre gaudim d’un impressionant panorama de la vall. A partir d’aquest punt seguim uns 
senyals de color taronja que ens porten al refugi. Caldrà travessar el barranc de les Toselletes 
provinent de les Arrugues del Comabona. Després 
d’aquest descens caldrà remuntar fins a l’abeurador on 
ens refresquem i arribem al cotxes a ¾ de 2. Optem per 
anar a dinar a Ca l’Anna de Ventolà. A la sobretaula 
decidim que la propera setmana anirem a la Muga per la 
Vall de la Llosa. Sortirem a les 6 de Llerona. 
 
Text: Josep M. Farnés       Fotografies: Joan Corbera 


