Fitxa excursió SECCIÓ DE MUNTANYA La Massa CCV

Indret: Besiberri Nord (3015 mts.) o
Comaloforno (3033 mts.)

Data: 17 de

setembre 2016

Temps aproximació amb cotxe:

Temps de caminar (orientatiu):

Grau de dificultat: opció A difícil (passos de

Desnivell des de la presa: 1.230 mts

3 hores 30 mnts. de Vilassar de Dalt a Boí
III), opció B no tant difícil (passos II)

3 h. 30 mnts. només l’ascensió

Responsables i telèfon de contacte: Toni Hosta 609 47 50 41 i Lluís Díaz 675 569 686
Horari

Sortida de Vilassar de Dalt divendres a les 16:30 de la tarda
Arribada al camping de la Vall de Boí a les 20:00
Sortida cap a l’embassament de Cavallers 06:30

Inici ascensió: dissabte a les 07:00 h. des de l’embassament de Cavallers
Opció A) Cim del Besiberri Nord: 11:00, o
Opció B) Comaloforno 10:30

Material:


dinars de dissabte (entrepans, barretes energètiques, ganyips, etc.)



impermeable, guants, buf, ulleres de sol i gorra, crema solar









roba d’abric: soft-shell, samarreta tèrmica, polar o anorak
botes de canya alta

bastons, mitjons i roba interior de recanvi
cantimplora, frontal

carnet federatiu modalitat C o superior

Casc, arnés i rapelador el que facin la cresta

corda de 20 mts els que decidexin fer la cresta

Itinerari: Sortim tots de l’embassament de Cavallers. Aquí decidirem els que faran el

Bessiberri Nord i continuen la difícil cresta fins al Central, i els que sortint de l’esquerra
de la presa enfilen cap el Comaloforno.
Opció A) Cim del Besiberri Nord: 11:00

Seguim el camí que voreja l’embassament per la dreta. Arribem al Planell de Riumalo

deixant el camí del refugi Ventosa i Calvell a la dreta per pujar pel camí del barranc de

Malvesina (vessant dreta) fins arribar a l’estanyet de la Malvesina (2495 mts.). Per una

congesta de neu es puja uns metres per sota del refugi de la bretxa Peyta fins al peu de
la piràmide trepant per cornises i corredors aeris amb bona presa. Es grimpa un mur de

4 mts. (pas III) no exposat arribant al cim del Besiberri Nord per grans blocs (3015 mts.)
Opció B) Comaloforno 10:30

L’ascensió s’inicia a l’extrem esquerra de la presa de Cavallers i es travessa un bosc en

direcció a l’encaixonat pas de l’Ós i l’Estany Gelat de Comaloformo per una gran zona de
blocs de pedra. S’arriba a la base d’una canal caminat per terreny descompost que

grimpant (passos de II) s’arriba a la cresta fins un vèrtex que cabalcant s’arriba al cim del
Comaloforno (3033 mts.)
Nº assistents:

Valoració:

