
Puig de Coma d’Or des de Puymorens 
29 de setembre 2.021 

Assistents:Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Karin Bruy, Pep Casas, Joan Corbera, 

Josep Ma Martínez, Miquel Maymó, Esteve Mogas, Ismael Porcar, Josep Pous, 

Josep Roca. 

Distància:9,6km Desnivell:744m+ Temps:4,41h Temps en moviment:3,47h Temp:8 graus.  

 Cotxe: 145km Jaume Bertran, Josep Ma Martínez, Josep Roca. 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/puig-de-la-coma-dor-des-de-poumorenys-85081474 

 

Ens trobem a les 6h. Avui som 11 de colla. Anem cap a la C17, Collada de Tosses, Puigcerdà a 

on parem a fer el cafè. Seguim cap a la Tour de Carol, Porte i arribem al coll de Puymorens, 

girem a la dreta ,fem un trosset de pista i aparquem en un punt de recollida i canalització d’aigua. 

Comencem a caminar, acompanyats per la 

boira, anem per la pista que remunta la Coma 

d’en Garcia, la pista es converteix en corriol a 

l’arribar al fons de la vall, iniciem la pujada i  

ens atansem a la Portella d’en Garcia. El 

camí és molt fressat i evident, parem a 

esmorzar a les onze en punt una mica 

arrecerats pel vent. 

Seguim caminat i mig baixant passem per 

sobre de l’Estany de Coma d’Or, però ni hi 

baixem a veure’l, encara ens queda estona.  

Sense gaires entrebancs que la pujada, assolim el cim del Puig de Coma d’Or de 2826mts. 

Gaudim una estona de les vistes en els clars que s’obren entre el núvols, veiem l’Estany de 

Lanós i l’imponent Carlit. Ens fem la fotografia de grup. 

 

 

Desfem un tros de camí i fem un pic secundari separat lleugerament marcat amb una gran fita de 

roques Puig de la Coma d’Or SSE,2822mts. Ès una finestra al Carlit. 

    

 Puig de Coma d'Or 2826mts 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/puig-de-la-coma-dor-des-de-poumorenys-85081474


 Iniciem la tornada tot desfent el camí de pujada, gaudint de la bellesa i tranquil·litat d’aquesta 

 

Vall, trobant ramats de vaques i més avall de cavalls. 

Una bona sortida que compleix les nostres expectatives, quedant molt satisfets.  

Anem a dinar a l’àrea de picnic de Porte, a prop del riu Querol.  

Al dinar brindem amb cava fresquet d’Alella, pel aniversari d’en Pep Casas. 

A l’arribar a Puigcerdà parem per fer un cafè. 

La propera setmana anirem al Cap del Verd, sortirem a les 6h del matí de l’àrea esportiva de 

Corró de Vall. 

 
El Safrà bord. 

Viu entre els 1400 i 2300 mts 

D’altitud. 

Floreix a la tardor tot just després 

d’una bona pluja  

 Karin. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografies: Joan Corbera 

Text: Miquel Maymó Cirera 


