PARC NATURAL COMUNAL DE LES
VALLS DEL COMAPEDROSA
ITINERARIS PER A CONÈIXER EL PARC
3- ASCENS A L’ALT
DE COMAPEDROSA
Recorregut: aquest sender condueix del camí
del refugi a l’alt de Comapedrosa. Des del punt
d’inici, situat pocs metres per sota el refugi, el
camí avança cap a l’oest, per la pleta de
Comapedrosa. Un cop a la base de les
Canyorques, el sender gira cap al nord.
Després d’acariciar el costat dret de les basses
de l’estany Negre, i poc abans d’arribar a
l’estany Negre, s’enfila cap al nord-est en
direcció al sostre del Principat. Aquest últim
tram és el més dur i dificultós, i convé ser
extremadament prudents, especialment pel
que fa a la meteorologia.
Accés: per fer cap al punt d’inici primer cal
enfilar la part baixa de la pista del pla de
l’Estany, i després resseguir el camí del refugi
de Comapedrosa (vegeu itinerari 2).
Senyalització bàsica: la major part del camí
de l’Alt de Comapedrosa correspon a un tram
del GR-11. La senyalització bàsica, doncs, es
basa en les marques blanques i vermelles
típiques d’aquest sender de gran recorregut.
L’última part, però, des de les rodalies de
l’estany Negre fins al pic, no circula pel GR-11,
el qual s’enfila cap a la portella de Baiau, sinó
que ho fa per un tram senyalitzat amb punts
grocs.
Longitud: 3.420 m
Durada aproximada: 2 hores
Desnivell: 730 m
Dificultat: Alta (especialment des de les
rodalies de l’estany Negre fins l’alt de
Comapedrosa)

No us perdeu...
1.-Les molleres i patamolls de la pleta de Comapedrosa: la
primera part del recorregut transcorre paral·lela a un petit rierol,
que serpenteja per un terreny pla i obert. L’envolten infinitat de
molleres i patamolls, coronades pels plomalls blancs de la
cotonera angustifòlia i els salts alarmats de les granotes roges. A
la dreta del camí hi ha una cabana de petites dimensions,
d’origen ramader.
2.-La bassa de l’estany Negre i l’estany Negre: després d’un fort
ascens, i poc abans d’arribar als 2.600 metres d’altitud, ens
apareix el primer estany glacial, la bassa de l’estany Negre. Les
tarteres que l’envolten són un bon indret per observar la serenalla
pallaresa o, si la fortuna ens somriu, l’ermini o la perdiu blanca.
Pocs metres més amunt, ja deixat enrera el GR, veurem les
fosques i gelades aigües del seu germà gran, l’estany Negre, mig
amagat entre rocs i congestes de neu.
3.-Les panoràmiques que ens esperen a l’Alt: a més de les
excepcionals vistes, també convé fer un cop d’ull al cel: el voltor
comú o, si tenim sort, l’àguila daurada o el trencalòs, ens
donaran l’enhorabona per haver assolit el sostre d’Andorra.
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