
Pirineus: Ascensió als Frondellas (Aragó) 
 
Dates: 22, 23 i 24 de juny de 2007 

 
Cims aconseguits:  Pic de la Frondella 3.071 m 

   Pic de la Frondela central 3.055 m 

   Pic de la Frondella Nord 3.062 m 

 
Hores totals: 16 Desnivell: 1.633 m  
 
Participants (8): Meli Carrilero, Montse Cedó, Toni Coll, Lluís Díaz, Joan 
Gassol, Encarna Hidalgo, Pili Inostroza, Joan Marquès. 
 
Divendres pugem per la tarda fins a Sallent de Gállego i ens instal·lem a 
l’alberg Foratata. Dissabte ens llevem a les 4 de la matinada i després 
d’esmorzar pugem amb els cotxes fins l’embassament de la Sarra. Són les 5 
tocades quan comencem a caminar amb els frontals i quan clareja ja portem un 
bon tram del barranc de Aguas Limpias tot seguint l’ample i ben traçat sender 
entre bosc amb cascades que el desgel alimenta.  
 

  

 
Una hora i mitja després deixem el sender principal i agafem a l’esquerra la 
desviació que remunta el barranc d’Arriel en direcció als llacs del mateix nom. 
Una primera aturada a menjar i beure precedeix l’arribada al primer llac i el 
contacte amb el sol. Després de vorejar el segon llac tenim al davant el llarg 
pendent nevat que coronen els cims que tenim com a objectiu. Primer entre 
pedres i herbam de seguida arribem a la primera congesta que ens obliga a 
calçar-nos els grampons.  



  

 
Salvat el gran esglaó de roca, la part alta està carregada de neu i la progressió 
es fa cada vegada més lenta. Noves aturades a reposar forces i el pacient 
treball d’aproximació ens porten a la base de pedregam que forma la cresta. 
Grimpant entre roques a les dues de la tarda coronem el cim del Frondella 
central. A partir d’aquí gairebé planegem per assolir el pic de la Frondella. 
L’accés al Frondella Nord necessita una curta grimpada per salvar la petita 
bretxa.  
 

 
 
El gegant Balaitús tanca el paisatge pel nord, mentre que podem albirar un bon 
grapat de massissos pirinencs. Com que ens trobem als tresmils més 
occidentals les Pirineus, cap a l’est distingim perfectament el Gran Facha en 
primer terme i darrera el Vignemale, el Perdut darrera els núvols i més a prop, 
els pics de la regió de Panticosa, els Infiernos i el grup Garmo Negro-Argualas-
Algas damunt del mirall d’aigua del llac de Respomuso.  

 

 


