Pirineus: Coma les Bienes (2.997m.) - Punta Alta (3.014m.)
Dates: dies 24, 25 i 26 de juliol de 2009
Participants: Joan Gassol, Encarna Hidalgo, Sisco Anguera, Magda Pino,
Josep Fàbregas, Maria Cinta Prats, Josep Mariné, Pili Inostroza i Toni Coll.
Invitat: Joaquim Barriach
El divendres dia 24 per la tarda, anem cap el Vall de Boí i ens quedem a
Barruera, doncs el nostre objectiu en aquesta sortida es fer un recorregut
circular passant per la màxima alçada del formidable massís muntanyós situat
entre les valls de Sant Maurici i Aigües Tortes. Un paratge curull d’escarpades
crestes granítiques amb nombrosos estanys i estanyols d’aigües cristallines.
El dissabte dia 25 de bon matí ens llevem, esmorzem i ens apropem amb els
vehicles fins l’aparcament situat al peu de la presa de l’embassament de
Cavallers (1.750m). Deixem els cotxes i a un quart de set iniciem l’excursió.

Anem enrere un tros per la carretera, passem la tanca del camí d’accés a
l’antiga pedrera, el camí ens condueix a un gran pla sota grans parets de roca
per on s’esmunyen les aigües del barranc de Coma les Bienes, el creuem i
penetrem en el bosc per on continua el sender senyalitzat amb monjoies.
La pujada és forta, anem sempre direcció Est mantenint el torrent a mà
esquerra, poc abans d’arribar als estanys creuem el barranc i continuem pujant
per l’altre costat, aviat prenen direcció N. NO. El pendent és més accentuat,
guanyem el collet SO. del Pic de Coma les Bienes i seguim la entretinguda
carena fins coronar el Pic de Coma les Bienes. Tot seguit passem per una cota
secundaria (2.993m), un altre sifó i arribem al cim de la Punta Alta a quarts
d’una del migdia, restem al cim prop d’una hora. Gaudim d’un dia esplèndid net
i clar i com que la Punta Alta és una talaia aïllada ens ofereix una perspectiva
única dels grans massissos que ens envolten.

Per la tarda baixem seguint el senderó de la VN que va cap a l’aixaragall de la
canal del contrafort N. del massís i l’ultrapassem saltant cap el NE. pel primer
coll practicable (2.770m.). Continuem pel vessant oriental i arribem a l’estany
de la Roca on la bellesa del lloc invita al repòs i a la contemplació.
Seguim el sender entre prats verds esquitxats de digitals, lliris, herba tora o
acònit i amb les vaques pasturant. Saltem rierols i aiguamolls, passem a frec
dels estanys de Culieto i fem cap al refugi Ventosa Calvell. Gaudim d’un petit
descans, ens prenem un refresc i aviat continuem pel camí vora l’estany Negre.
Efectuem l’últim tram del recorregut, que és el més còmode, tot ben indicat amb
estaques pintades de groc. Deixem enrere les Llastres de la Morta, la Pleta de
Riu Malo, el pont sobre del riuet del Negre i l’estany de Cavallers. Amb les
últimes llums del dia arribem al aparcament, punt d’inici i final de l’excursió.

El diumenge dia 26 clouem la sortida amb la visita a les esglésies romàniques
de Sant Climent de Taüll i Santa Eulàlia d’Erill la Vall.

