
Comabona des del Refugi de Prats d’Aguiló 

29-5-19 

Integrants: Jaume Bertran, Carme Brotons, Pep Casas, Vicens Catafal, Joan Corbera, Mercè Font, 

Ferran Iñigo, Toni Manuel, JM Martínez, Miquel Maymó, Manel Molina, Josep Oranias, Albert 

Porcar, Ismael Porcar, Josep Pous, Josep Roca, Josep Rodri, Ana Strachan Porcar. 

Distància:8,59km, Temps:4,27h, Temps en moviment:3,32h, Temp:8 graus Desnivell:655m+. 

Cotxes:160km Furgonetes de lloguer. 

Ens trobem a les 6h del matí, som 18 de colla, les furgonetes plenes. Ens dirigim cap el túnel del 

Cadí, Martinet i Montellà, a l’entrar al poble girem a la dreta per agafar la pista que porta al refugi 

de Prats d’Aguiló, hi arribem a tres quarts de nou. Estem a 1.941m i un matí esplèndid. 

Comencem a caminar, 

passem a prop del refugi i 

seguim pujant, fins a trobar 

les primeres congestes de 

neu les quals les superem 

amb facilitat, seguim pujant, 

cap el pas dels Gosolans. 

L´últim tram del camí hi ha 

molta pedreta i un fort 

desnivell. Quan Arribem al 

pas estem a 2.400m+, fa 

força aire i fred, el cel ara 

s’ha cobert. 

 

Parem a esmorzar són tres quarts d’onze.  

Tot carenant reprenem la sortida per anar a fer el cim del Comabona 2.549m. Són les dotze quan 

arribem. Gaudim de les vistes i ens fem la foto reivindicativa LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS.  

Fa força vent i fred, les vistes són realment espectaculars. 

 



Iniciem la tornada pel mateix camí. Anem planejant per la muntanya gaudint de la tranquil·litat. A 

l’arribar al pas del Gasolans comencem la baixada, hem de vigilar per no relliscar, hi ha pedres i 

neu. 

 

Anem baixant força bé, arribem a les furgonetes a dos quarts de dues.  

Bona matinal, anem a dinar al Local Social de Montellà, on la Dolors ens té preparat el dinar que 

tenim encarregat. Molt bé ha estat un encert triar-lo amb antelació.  

La propera setmana anirem a la Coma del Clot i Torreneules des de Núria. 

Sortirem a les 6h del matí de la zona esportiva de Corró de Vall. 
 

Fotografies:Joan Corbera Text: Miquel Maymó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cim Comabona 2.549m 


