Borda Pina refugi sostenible
Excursió al Circ del Comamala
Temps aproximat: 3 hores anada i 1,5 tornada
Desnivell: Uns 700 metres.
Dificultat: Suau desnivell. Fàcil.
Senyalitzacions: Inexistents, només trobarem fites.

D

es de la Borda de Pina refugi sostenible es baixa lleugerament fins a
trobar el Camí Antic de Mont-roig.
Un rètol ens adverteix que hem d’anar en direcció est.
El caminet s’enfila ràpidament mentre va franquejant per un costat el Barranc
de la Colada, encara que no sempre es visible, i per l’altre la paret de pedra de
la Borda de Pina Sobirà.
Finalment el camí es desvia cap a la dreta, direcció sud-est. Al principi és força
ampla però a poc a poc es va convertint en camí d’un sol pas.
Mentre el camí encara és ampla passa per darrera de la Borda Pina Sobirà.
El sender s’enfila amb forta pendent deixant a l’ esquena la Borda de Pina
Sobirà.
Durant tot el camí d’ascensió, que guanya una cota considerable, el recorregut
es va allunyant del Barranc del Comamala. Finalment el camí es parteix en
dos i cal agafar el de la dreta que continua pujant fort. Ara ja circula en paral·lel
al Barranc del Comamala si be aquest no es visible ja que es troba a una
considerable distància. De mica en mica, però, el barranc i el camí es van
acostant fins al punt que es poden veure, en bona part del recorregut, les
aigües braves d’aquest riuet.
Durant el recorregut es creuen diversos afluents del Comamala.
S’arriba a uns prats on encara es conserven parets de tancament d’animals.
De mica en mica l’espai va guanyant terreny i la vall es va obrint.
Quan arribem al Circ del Comamala observem les muntanyes de la Serra de
Pilàs si mirem en direcció sud. En aquesta mateixa direcció també podrem
admirar l’espectacular Cascada de Sobriu. L’origen d’aquesta cascada la dona
el petit Estany de Sobriu que des de la posició del Circ de Comamala no es
pot veure.
Situats en el mateix Circ, si mirem 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). Aquest conjunt de muntanyes
configuren els límits amb França.
En aquest indret que anomenem Circ del Comamala, es pot observar la
confluència de tres riuets que donen força cabal al Barranc del Comamala.
El sender continua amb forta pendent pel costat de la cascada, força generosa
a la primavera malgrat ser capçalera de riu. Quan s’arriba a l’Estany de Sobriu
es poden observar unes vistes magnífiques cap a les valls del Comamala i
d’Isil al fons.
El camí continua cap al pas de la Cornella per passar a la Vall del Nyri,
excursió que es pot fer agafant els comentaris de “Excursió a Cerbi”.
La tornada es fa desfent el camí realitzat.
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Panoràmica del Circ de Comamala amb la Cascada de Sobriu al centre
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