
Pirineus: Ascensió a la Punta Alta de Coma les Bienes 
(3.014 m) (Alta Ribagorça) 
 
Dates: 27, 28 i 29 de juliol de 2007 

 
Hores totals: 11,30 Desnivell: 1.231 m 

 
Participants (5): Lluís Díaz, Pili Fargas, Joan Gassol, Encarna Hidalgo, Joan 
Sentís. 
 
Divendres 27 pugem a dormir a Erill la Vall, bonica població arrecerada al 
costat de l’església de santa Eulàlia, que forma part del conjunt romànic de la 
vall de Boí declarat Patrimoni Mundial. Dissabte de matí fem en cotxe els 5 km 
fins la propera presa de Cavallers on comencen a caminar a ¼ de 7 per la pista 
de l’antiga pedrera i després, tot seguint les fites i el marcat sender, remuntem 
el dret barranc de Coma les Bienes. Un feixuc tram de grans rocs on cal no 
badar ens porta al replà dels llacs de Coma les Bienes, on parem a esmorzar 
quan ja són les 9 del matí i el sol ens ha atrapat de ple. 
 

 
 

 
A continuació girem en direcció nord per seguir la canal que puja ràpidament 
fins la bretxa que separa el pic de Coma les Bienes i la Punta Alta, situada en 
la cresta oest d’aquest pic. Trobem gent que puja i baixa. Cal dosificar les 
forces. Gaudim d’un temps magnífic de ple estiu. Un breu descans per sentir 
l’airet del cim que ja és a prop i seguim amb una fàcil grimpada entre grans 
roques fins que assolim el punt culminant de la piràmide cimera 5 hores 
després d’haver sortit. 
 



  

 
Descansem menjant i bevent al sol amb una temperatura molt agradable que fa 
innecessari posar-se roba d’abric, quelcom inusual als cims dels Pirieneus. Un 
tel de núvols tapa el massís de la Maladeta però podem contemplar la cresta 
dels Bessiberris a l’oest. Al nord es veu la vall d’Aran tapada amb boira baixa 
d’on sobresurt el Montardo i els altres cims del Parc Nacional d’Aigüestortes i 
estany de sant Maurici. Després d’una hora iniciem la baixada pel vessant est, 
seguint primer la cresta i després una canal descomposta en direcció a l’estany 
de la Roca. Aquesta és la via normal, més llarga però més còmoda que la que 
nosaltres hem triat. Més avall, els estanys de Colieto ens condueixen al refugi 
Ventosa i Calvell on fem una altra parada d’una hora. La baixada definitiva la 
fem per Riumalo i vorejant l’embassament de Cavallers arribem de nou al cotxe 
a ¾ de 6 de la tarda.  
 

 
 


