Fitxa excursió SECCIÓ DE MUNTANYA La Massa CCV

Indret: Comapedrosa (2939 mts.) des d’Arinsal

Data: 2 i 3 setembre
2017

Temps aproximació amb cotxe:

Temps de caminar (orientatiu): 7 hores

3 hores 30 mnts. aproximadament

aprox. entre pujar i baixar (repartit entre
els dos dies)

Grau de dificultat: fàcil/moderada però

Desnivell: + 1382 mts. – 1382 mts.

ninguna dificultat tècnica
Responsables i telèfon de contacte: Toni Hosta 609 47 50 41 i Lluís Díaz 675 56 96 86
Horari
DISSABTE 2 sortirem de Vilassar a les 10:00 per arribar a les 14:00 on dinarem al baixar
del cotxe. Sortirem a les 15:30 per arribar al refugi abans de les 18:00.
DIUMENGE 3 sortirem del refugi a les 7:30 per arribar al cim del Comapedrosa cap a les
11. Baixem pel mateix camí i ens banyarem a l’Estany de les Truites al costat del refugi.
Dinem i amb la calma baixem cap a l’aparcament de les pistes d’Arinsal.
Material:













Esmorzar i dinar de dissabte i dinar de diumenge
Cantimplora
Samarreta de màniga llarga i curta
Paravent
Polar
Guants fins i buff
Capelina
Sac llençol
Banyador i tovallola
Frontal
Pals per caminar (recomanables)
Crema solar i gorra

Itinerari:
Toca el cel amb les mans mentre ascendeixes al cim més alt d'Andorra. La seva
ascensió dura unes 7 hores i es considera de dificultat moderada: 15 qmts.
La millor època per ascendir al Pic del Comapedrosa (2939 metres) és a finals de maig a
octubre, tant per l’accés com pels contrastos cromàtics primaverals i tardorencs que
produeix l’entorn natural. L’altitud del pic el converteix en un excel·lent mirador, envoltat
d'abundant vegetació i amb boniques panoràmiques sobre la resta dels Pirineus. L’inici
del recorregut a peu es fa per la pista forestal de Prats Sobirans, seguint el GR 11 (camí
de Comapedrosa).
Ascendim fins al collet de Comapedrosa, passant pels rius del Pla de l’Estany. Sense
abandonar el GR 11, arribem al refugi guardat del Comapedrosa (2265 metres) on
dormirem (35€ MP federats). Des d’aquest punt, baixem en direcció oest, fins que el
camí reprèn l’ascens. Passem per la bassa de l’Estany Negre, per una tartera i arribem a
l’encreuament del camí del Comapedrosa. Aleshores, pugem per la dreta, seguint els
punts grocs, per la cresta fins arribar al cim. El descens es fa desfent el recorregut de
pujada.
Llocs de pas: palanca del riu del Pla de l’Estany, Grau de Comaperdrosa, Estany de les
Truites, Collet de Comapedrosa, Les Canyorques, basses de l’Estany Negre, cresta dels
Terregalls de Dalt i cim.

Nº assistents: 17

Valoració: primera ascensió a una muntanya del Pirineu per
alguns dels esforçats participants que recordarem també per
l’insolent tracte que varem rebre per la guarda del refugi

