El Pic de Coma d’Or: la muntanya dels muflons
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Des d’aquest pic es pot veure l’Estany de Lanós i les muntanyes que l’acullen. Val la pena.
Amb sort, podreu veure els muflons, reintroduits fa alguns anys.
Situació: Ruta pel Puigmal.
Accés: Des de el coll de Pimorent, seguir la pista que es dirigeix cap al nord i, després de 300
metres, deixem el cotxe al encreuament que hi ha a l’altura d’una barrera.
Pobles més propers: Porté
Punt de partida: Coll de Pimorent
Duració: 6h 00'
Desnivell acumulat: 950 m
Altura màxima: 2.826 m
Edat recomanada: A partir de 12 anys.
La pujada al Pic del coma d’or es assequible. Amb 900 metres de desnivell positiu, justificats
per unes excel·lents vistes del Pic Carlit i dels llacs de Coma d’or.
EDAT: Recomanat per majors de 12 anys. Sempre depenen del costum que tingueu de
caminar.
COM ARRIBAR-HI: Des de Puigcerdà anar fins a Bourg-Madame i agafar la N-20 arribant a
Porte-puymorens. Seguirem la carretera deixant el poble fins el Coll de Pimorent, deixarem el
cotxe
davant
de
l’estació
d’esquí,
en
un
gran
aparcament.
RECORREGUT: Sortint del aparcament del Coll de Piroment, creuarem la carretera i
agafarem una gran pista evident que fa pujada. La seguirem sempre al costat esquerra del riu
fins que arribem a unes instal·lacions hidràuliques. Una vegada aquí, abandonarem la pista
per seguir unes fites de pedra per uns estrets corriols que ens faran arribar al coll, amb vistes
al Coma D’or i a un bonic llac amb el mateix nom. A partir d’aquí, tindrem que anar per la
carena ample i fàcil que ens farà arribar al Coma D’or, sempre sense deixar de seguir les
fites de pedra. Una vegada fet el pic central, podem fer un pic més al nord del Coma D’or, a
uns 30 metres més o menys, amb un pas bastant aeri (no recomanat per als que tenen
vertigen) on hi haurà una petita creu. Després baixar per el mateix lloc. Calcular 3 h de pujada
i
2h
de
baixada.
ALTRES: no deixeu d’observar les boniques vistes que s’observen del Carlit.
El pas aeri al cim nord, no recomanat pels dies de vent.

