Coma d’Or
31 d’agost de 2011
Integrants: Josep Carbonell, Joan Corbera,Josep Maria Farnés,
Josep Oranias, Julià Pratginestós, Josep Roca i Salvador Vilà
Distància: projectada 10’19 Km. amb altures 10’61 Km. Temps 4’54 h.
Desnivells: total 710 m. Acumulat 891 m. Cotxe: 90 i 75 Km. Josep Oranias i Josep Roca
Els cinc, que sortim del Vallès, ens
trobem a les 6 als Gorcs. Pugem cap
a la Garriga i Ripoll. A l’entrada de
Ribes de Fresser s’hi incorpora en
Josep Roca. Ens repartim entre els
dos cotxes i a Planoles recollim en
Josep Carbonell. Passem per la
variant de la collada de Tosses i
Puigcerdà. Quan arribem al Coll de
Pimorent prenem una pista, en bastant
mal estat, fins al centre hidràulic de la
EDF (Elèctrique du France). Una mica
abans de les 9 comencem a caminar.
Avancem fins agafar una pista que tallem per dreceres. 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. Pel camí trobem una colla de Berga, que fan
el mateix camí fins al nostre objectiu. En Josep Roca i en Salvador Vilà s’avancen i
podem observar-los des de la llunyania. També veiem a la vall esquerra el refugi de
Bésines. El camí és molt marcat, fàcil i agraït per l’ample panorama visual,
impressionant. La resta de la tropa arribem al Puig sud de la Coma d’Or (2.826 m)
tocades les 11 h. Tenim sota mateix l’estany de Llanós i gaudim de molt bones vistes de
les muntanyes de les muntanyes d’Andorra. Allà establim conversa amb el companys de
Berga, que seguiran pel Puig Pedrós de Lanós. Alguns d’ells accedeixen pel pas aeri al
Puig nord. En Josep Oranias renuncia a pujar l’últim tram. Fem una foto dels qui hem
pujat i ens arribem al pic veí per esmorzar.
Ens abriguem, doncs el vent comença a ferse notar. Després fem la foto del grup
complert i arranquem la baixada per anar a
trobar el mateix camí. Contemplem un parell
de marmotes caminant per entre les pedres.
Mentre avancem s’improvisa la pujada a la
Bassa de Mercader, que ens atrau per la
seva alçada d’uns 2.300 m. En Josep
Carbonell optà per baixar directament. La
resta hi anem baixant pel costat del torrent,

que travessem i pugem directes per diversos punts. Arribats a dalt resseguim la bassa
buscant un possible baixador, que no trobem. Mentre els uns retornen per camí a
recuperar les motxilles, els altres baixem com podem fins a recuperar el camí que ens
porta al cotxes. Després junts baixem fins al punt inicial. Hi arribem a ¾ de 2. El vent ha
anat augmentant i sembla que el clima es complica. Decidim anar a dinar a Puigcerdà, al
Capritxo. A les postres brindem per l’aniversari d’en Salvador Vilà, que els 15 d’agost va
complir 74 anys i es reincorpora avui després d’unes vacances. Decidim a la sobretaula
que la propera setmana
anirem a Montmalús. Sortrem a les 6 dels Gorcs.
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