Soostre comarccal número 5

Com
maloforno
o 14/42
DIA: dissab
bte 20/08/
/2022
LLOC I HOR
RA DE SORT
TIDA:

7:00
0 h. Inici tra
ack.Aparcament de Toirig
go(passat el balneari de Caldes de Boí).
B

Informació
I
ó de la sortiida: https:///www.rutesp
pirineus.cat/rutes/besibe
erri-sud-i-comaloforno-p
pels-estanys--deg
gemena
BREU DESCR
RIPCIÓ DE L''ACTIVITAT:

Ciim nº5. Alta
A
Ribag
gorça. Co
omaloforn
no: 3.029
9,2 m.
El Comaloforno és una muntanya
m
qu
ue es troba en
e el terme municipal de
e la Vall de B
Boí, a l'Alta Ribagorça;
R
i dins
e Parc Nacio
el
onal d'Aigües
stortes i Estany de Santt Maurici. Sostre de la co
omarca de l’A
Alta Ribagorça.
El pic, de 3.0
029,2 metre
es, es troba en
e la cresta del Massís del
d Besiberri, en el tram que separa l'occidental Vall
d Besiberri i l'oriental Capçalera
de
C
de
e Caldes. Tam
mbé és l'extrrem nord-oc
ccidental del Massís de Comalestorre
C
es.
Està situat al
a sud del Be
esiberri Sud, al nord de la Punta de Passet
P
i a l'o
oest del Porte
ell de Comalloforno.
Dificultat: Alta (F+). En el tram entrre el Besiberrri Sud i el Comaloforno
C
trobarem pa
assos puntua
als de I i II. La
baixada prop
posada des del
d Comalofo
orno transco
orre per un terreny
t
descompost i d'a
aventura on també haure
em
d parar mo
de
olta atenció a l'orientació
ó.
Material: Barret, crema,, ulleres pel sol i 3l d'aigua per perso
ona. Recoma
anable casc d'alpinisme.
A rutes dels pirineus ens
s diuen:
“
“Observaci
ions: La ruta
a descrita es
stà adreçada
a a persones
s amb experiiència en terrrenys d'alta muntanya. Cal
t
tenir
un mín
nim d'experiè
ència en progressió per tarteres,
t
no patir vertige
en (especialm
ment a la cresta i a la
baixada entrre el Comalo
oforno i el se
ender de la collada
c
d'Abe
ellers) i tenirr coneixemen
nts d'orienta
ació en
muntanya. La
L baixada des
d del cim de
d Comaloforrno fins al fo
ons del vessa
ant es fa perr un terreny molt abruptte i a
l'aventura, amb
a
molt po
oques fites qu
ue marquin el camí, que
e sovint transcorre per p
passos estretts i aeris, petits
c
corredors
i xemeneies
x
o grans blocs
s de pedra”
A
Això
fa que decidim que
e ens hi acom
mpanyi un gu
uia de munta
anya profess
sional.

T
Track:
h
https://ca.wikilo
oc.com/rutes-allpinisme/comalo
oformo-i-besibe
erri-sud-per-gem
mena-3362557

DIFICULTA
AT: Difícil IB
BP 184.

Distància:. 15,44 km
D
D
Desnivell:
1
1.763
m.
D
Durada
aproox: 10:30 h.
h
D
Desplaçame
ent: 350 km
m.

