Borda Pina refugi sostenible

Excursió a Cerbi
Temps aproximat: 16 hores, es pot fer nit al Circ de Comamala.
Desnivell: Important. Sortida a 1.275m. Coll de Cornella 2.500m
Dificultat: Llarg. Sense dificultat. Fortes pendents. Atenció al pujar la
tartera cap al Coll de Cornella. És desaconsella fer la travessa durant
els mesos d’hivern, especialment pel Coll de Cornella.
Senyalitzacions: Pràcticament inexistents de Borda Pina a l’Estany de
la Tartera (algunes fites amb pedres). Bones d’aquest estany fins a
Cerbi ja que inclouen distància i temps. A partir de Cerbi és pot
continuar per carretera ja que és poc transitada.
Observacions: Bona part del recorregut discorre pel Parc Natural de
l’Alt Pirineu. Per aquest motiu caldrà accentuar el criteri de respecta per
la natura que, per altra banda, sempre cal tenir.

D

es de la Borda Pina refugi sostenible es baixa lleugerament fins a
trobar el Camí Antic de Mont-roig. Just en el primer revol girem a la
dreta en direcció est.
El caminet s’enfila ràpidament flanquejat per l’esquerra pel Barranc de la
Colada i per la dreta per la paret de pedra de la Borda de Pina Sobirà.
Al capdamunt del turó es gira a la dreta, direcció sud-est. El camí, força ampla,
passa per darrera de la Borda Pina Sobirà. Tot seguit aquesta borda queda a
l’esquena i el sender s’enfila i s’estreny fins a convertir-se en camí d’un sol pas.
Mentre el camí guanya una cota considerable s’allunya del Barranc del
Comamala. En la pujada el camí troba una bifurcació però cal escollir el de la
dreta que és el principal. En aquest tram el camí creua diversos afluents del
Barranc del Comamala i si be aquest segueix en paral·lel de manera no
visible, però si audible, ja que es troba a una certa distància.
Poc després d’uns prats, amb parets de tancament pels animals, el camí i el
barranc es van acostant fins trobar-se a la vegada que la vall es va obrint fins
arribar a un circ ample i tancat que s’anomena el Circ del Comamala. Al sud
hi han les muntanyes de la Serra de Pilàs i la bonica Cascada de Sobriu.
Situats en el mateix Circ, mirant en direcció Nord veurem les muntanyes de Pic
de Gel (o Tuc de Geu, 2.499m), el Pic de Basiero (2.547m), el Pic de Mulats
(2.556m) i el Pic de Mont-roig (2.847m). Són el límit fronterer amb França.
En el Circ del Comamala la confluència de tres riuets formen el naixement del
Barranc del Comamala.

Panoràmica del Circ del Comamala amb la Cascada de Sobriu
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El camí s’enfila sobtadament i serpenteja al costat de la Cascada de Sobriu.
Al final de la cascada veurem l’anomenada Bassa de Sobriu.

La petita Bassa de Sobriu origen principal del Comamala

Des d’aquest indret i mirant en direcció al camí recorregut es veuen unes bones
vistes de la Vall del Comamala i la Vall d’Isil al fons.

Vistes de la Vall del Comamala des de la Bassa de Sobriu
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El camí continua pujant fortament en direcció al Port de Cornella fins arribar a
una tartera on es perd. Fites esporàdiques són l’única indicació existent. Més
amunt el camí reprèn i arriba al Port de Cornella. Cal fer una parada ja que
les vistes són espectaculars. A baix tenim l’Estany de la Tartera i altres petites
basses que formen l’inici de la Vall del Nyri. Al davant observem la Serra
Mitjana que, malgrat la seva bellesa, tapa una de les zones lacustres més
important de tot el Pirineu: Bassa de Curiós, Estany de Galberante i Estany
de la Gola i encara més enllà Major de la Gallina, Dalt de la Gallina, Mitjà de
la Gallina, Interior de la Gallina, els Tres Estanys, Estany de Ventolau ....

Estanys de la Tartera i inici de la Vall del Nyri des del Port de Cornella

Mirant enrere, o sigui en direcció al camí recorregut, veurem tota la vasta Vall
del Comamala i el seu creuament amb la Vall d’Isil. Al fons les llunyanes
muntanyes del Pic de Cuenca.
Un caminet estret i força dret baixa fins a la vall. A baix ja es troben unes
indicacions que el parc ha disposat en aquesta zona. Juntament amb la
senyalització del camí que porta a Cerbi també hi ha la que ens porta al Montroig i al seu refugi.
El camí que va a Cerbi transcorre al costat mateix del Riu Nyri. De fet el
sender acompanya al riu fins al mateix poble de Cerbi. La permanent
companyia d’aquest riuet fa que el recorregut sigui molt agradable i es formin
sovint cascades, algunes de força notables, i estanys que juntament amb els
prats i les altes muntanyes configurin un paisatge encisador.
L’embassament més important que trobarem serà l’Estany de Buixasse.
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Cascada en el riu Nyri abans d’arribar a Cerbi.

A un km de Cerbi hi ha l’ermita de Sant Beado que queda desplaçada uns 500
metres a l’esquerra del camí i lleugerament enfilada. Encara s’hi fan aplecs.
Finalment apareix el petit poble de Cerbi.
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El petit poble de Cerbi des de la Vall del Nyri

Ara ja s’inicia el retorn i es reprèn el camí, en franca baixada, cap a Unarre i
seguidament a Esterri d’Àneu.
A continuació es pot agafar un camí transfronterer, TFR, que transcorre
paral·lel a la carretera en direcció a Isavarre. En aquest itinerari és possible
veure alguns exemplars de Trencalòs ja que hi nien força exemplars. Aquest
camí passa per una carena on s’observa sempre la Noguera Pallaresa.
A Isavarre travessem la carretera i més endavant també el riu Noguera
Pallaresa pel bonic Pont d’ Isavarre. Continuem cap a Boren un petit poblet
amb un llac anomenat, Llac de Boren.
El camí continua cap al nord, sempre paral·lel al Noguera Pallaresa, cap a Isil.
Encara que alguns mapes indiquen aquest camí com a transitable el cert es
que en molts punts es fa difícil de seguir. És millor seguir per la carretera C-147
ja que és poc transitada i molt agradable ja que transcorre paral·lela a la
Noguera Pallaresa. Amb la mateixa carretera passarem per Isil i continuarem
fins a Alòs d’Isil. A uns 3,5 km d’aquest poble, just a l’entrada al Parc Natural
de l’Alt Pirineu trobarem un camí que baixa a l’esquerra i que creua el
Noguera Pallaresa per un pont de fusta. El camí que puja ens deixa de
tornada a la Borda Pina refugi sostenible.
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