
Comabona 2.530 metres. 
 
Cim: Comabona 2.464 metres (Bergadà-Cerdanya). 
Data: Dimarts 26 de juny de 2018. 
Participants (10): Joan Aubia, Joan Gassol, Joan Mª Boada, Joan Marqués, 
Joan Sentís, Pepe Vázquez, Pili Inostroza, Tatiana Stupina, Toni Coll i Pere 
López. 
Inici: Final de pista al Prat d’Aguiló. 
Final: Final de pista al Prat d’Aguiló. 
Circular: Si. 
Temps real: 03:56 hores. 
Temps total: 05:55 hores. 
Desnivell: 584 metres. 
Desnivell acumulat: 733 metres. 
Distància: 2 
12,0 quilòmetres. 
Dificultat: Moderada. 
 
El passat dimarts 26 de juny de 2018 ens arribem fins a Martinet, on agafem 
una pista, al començament asfaltada, que després d’onze quilòmetres ens deix 
a uns dos mil metres d’alçada, al Prat d’Aguiló. 
 
Ens trobem al final de la pista, deixem els cotxes i comencem a caminar quan 
són les 11:28 hores en direcció al refugi Prat d’Aguiló, antigament anomenat 
Refugi César A. Torras, al qual hi arribem en uns cinc minuts, no hi pugem, 
continuem camí girant a l’esquerra i amunt en direcció a la serralada del Cadí. 
 

 
Sortida al final de la pista. Deixant darrera el Refugi de Prat 

d’Aguiló. 
 
Pugem per un camí ben fressat i quan són les 11:43 hores passem al costat 
d’uns abeuradors de plàstic, entenc que pels animals de l’entorn, hi podem 
veure força ramats de vaques i cavalls. 
 
Anem pujant seguint el PR-124, fent llaçades i quan són les 12:32 hores 
arribem al Coll de Prat d’Aguiló també conegut coma Pas dels Gosolans, dit 
així perquè per aquí passàvem la gent de Gósol per anar a treballar als camps 
de la Cerdanya. 
 



 
Cavalls i vaques pasturant.  Arribant al Pas dels Gosolans. 
 
Aquest coll és un encreuament de camins, podem anar cap a la dreta com si 
volguéssim anar a fer el pic de Costa Cabirulera o el Vulturó, que amb els seus 
2.647 metres és el més alt de la Serra del Cadí; podríem anar rectes com si 
volguéssim anar a Gósol o girar a l’esquerra, que és el nostre cas, per anar a 
pujar el Comabona. 
 
Sis minuts de descans i de fer fotos i reprenem la marxa girant a l’esquerra 
seguint les marques del GR 150 i anant més o menys seguint per la cresta 
passant primer pel cim Aguiló de 2.463 metres, després baixant una mica fins 
el Collet de la Comabona, i a la fi arribar al cim del Comabona de 2.530 metres, 
al qual hi arribem quan són les 13:15 hores. 
 

 
Deixant darrera el pas dels Gosolans. Impressionants vistes des del Collet de 

la Comabona. 
 
Mentre anàvem cap el cim, i a la nostra dreta haguéssim pogut tenir una 
esplèndida vista de la cara nord del Pedraforca, però avui els núvols que pugen 
per aquesta vessant ho impedeixen, però cap a la part nord del Cadí si podem 
contemplar, des de dalt, els seus impressionants singles. 
 
 
Dalt del cim aprofitem per dinar mentre un impressionant núvol de mosquits ens 
berenen a nosaltres. 
 
Quan són les 13:54 hores tornem a caminar seguint per la cresta i tirant avall 
per l’altre costat d’on hem arribat al cim, ara a part de les marques del GR 



també trobem unes de blanques i verdes que ens acompanyaran fins el 
següent encreuament. 
 
Uns vint-i-set minuts baixant i passem primer pel Collet de Tancalaporta o Coll 
de Puig Terrers, per tot seguit passar pel Coll de Tancalaporta. 
 
A partir d’aquí passem per un terreny molt delicat, ja que fem una travessa amb 
una inclinació i una caiguda molt fortes, i a més el terra és tot de pedruscall. 
 
Sobre tres quarts de tres de la tarda passem pel collet anomenat Pas del Bou, i 
dos minuts més tard trobem una bifurcació, nosaltres girem a l’esquerra deixant 
el GR i ara seguint unes marques de color taronja que pertanyen al circuit de 
Cavalls al Vent. 
 

 
Coll de Tancalaporta i Puig Terrersde    Punt on deixem el GR i seguim les 
2.510 metres.                                           marques del circuit Cavalls al Vent. 
 
A partir d’ara anirem girant cap a l’esquerra, ara per camins més marcats i per 
dintre del bosc, no més hi trobarem la travessa d’una tartera, com a pas una 
mica delicat, però res comparat amb l’anterior. 
 
També passem per un parell de portes metàl·liques, que en el seu temps 
voldrien posar fre al pas dels animals, però que avui no tenen res al seu costat 
que ho impedeixi. 
 
Quan són les 16:26 hores tornem a ser al refugi del Prat d’Aguiló, i ara sí que 
ens arribem i fem un descans prenent unes begudes. 
 
Uns quaranta-cinc minuts més tard sortim del refugi i en uns sis minuts tornem 
a ser als cotxes donant per acabada l’excursió d’avui. 
 



Cim del Comabona de 2.530 metres. 
 

Mapa de la zona, recorregut de color grog 


