
 

Recorregut: el present recorregut, un dels 
més visitats del Principat, neix a la pista del pla 
de l’Estany i arriba al refugi guardat de 
Comapedrosa. Poc després de l’inici, el camí  
travessa el riu del pla de l’Estany i el riu de 
Comapedrosa. A partir d’aquí segueix, 
majoritàriament en direcció oest, per l’obaga 
de Comapedrosa, més o menys paral·lel a 
aquest darrer curs fluvial, fins a les rodalies del 
collet de Comapedrosa. Els darrers metres, 
fins arribar al refugi, són en direcció sud-est.  
Accés: per accedir al punt d’inici cal seguir la 
pista del pla de l’Estany (vegeu itinerari 1) 
però, en lloc d’enfilar el GR-11.1, que continua 
per la pista, cal seguir el GR-11, el qual 
abandona la pista pel seu costat esquerre i 
s’endinsa per un corriol molt més natural i 
amable.  
Senyalització bàsica: el camí del refugi de 
Comapedrosa correspon tant a un fragment del 
GRP com, si exceptuem el darrer tram que va 
des de la unió amb el camí de l’alt de 
Comapedrosa fins al refugi, a un tram del GR-
11. La senyalització bàsica, doncs, presenta 
les marques típiques d’ambdós senders: 
marques blanques i vermelles (GR-11) i 
grogues i vermelles (GRP). 
Longitud: 2.580 m 
Durada aproximada: 2 hores 
Desnivell: 570 m 
Dificultat: Moderada 
 
 

 
 

                      2- CAMÍ DEL REFUGI 
                       DE COMAPEDROSA 

 

PARC NATURAL COMUNAL DE LES 
VALLS DEL COMAPEDROSA   

 

ITINERARIS PER A CONÈIXER EL PARC 

   

 

No us perdeu... 
1.-La frescor i l’exuberància d’Aigües Juntes: just al punt d’inici, el 
camí travessa medis herbacis, resultat de l’activitat ramadera, 
cicatritzats per petits rierols. Aquí podeu observar, entre saücs 
racemosos i gatsaules, moltes espècies herbàcies d’interès: 
calta, orquis sambucí, viola d’aigua, fetgera blanca, menta 
boscana, etc. Una mica més amunt, deixats enrera els ponts que 
travessen els rius del pla de l’Estany i de Comapedrosa, domini 
del tritó pirinenc, el recorregut ens transporta per un excepcional 
bosc mixt de pins i avets, amb exemplars de mida notable.  
2.-Les primeres vistes del salt d’aigua del riu de Comapedrosa: 
un cop al grau de Comapedrosa, deixada enrera una forta pujada 
que encara conserva alguns trams empedrats, ens apareix, però 
encara llunyà, l’espectacular salt d’aigua de Comapedrosa, 
envoltat de roquissars i, a final de primavera, vastes extensions 
d’albons de muntanya. Aquest bonic salt d’aigua, quan el fred i la 
neu ho dominen tot, s’utilitza per a la pràctica de l’escalada en 
glaç. 
3.-El bedollar de beç pubescent: camí enllà, deixada enrera la 
font del Fenoll i l’exuberant vegetació megafòrbica que l’envolta, 
el recorregut s’endinsa en un bedollar de beç pubescent, 
veritable tresor del parc. L’escorça blanca i les fulles, rombals i 
amb el pecíol i el revers peluts, són inconfusibles. 
4.-El refugi de Comapedrosa: el refugi de Comapedrosa us 
oferirà repòs i, entre principi de juny i mitjans de setembre, servei 
de restauració. Es tracta d’un edifici de planta rectangular, amb 
capacitat per a 72 persones, punt de partida idoni per iniciar els 
ascensos al pic de Sanfons, passant per la portella del mateix 
nom, o a l’alt de Comapedrosa. 
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