PARC NATURAL COMUNAL DE LES
VALLS DEL COMAPEDROSA
ITINERARIS PER A CONÈIXER EL PARC
4- CAMÍ DE LA PORTELLA DE SANFONS
I ASCENS AL PIC DE SANFONS
Recorregut: el camí de la portella de Sanfons
neix al refugi de Comapedrosa. Ascendeix,
primer en direcció sud-oest i després en
direcció sud-est, fins la portella de Sanfons, tot
travessant el pla de la bassa de les Granotes i
la costa de la font dels Miquelets. A la portella
de Sanfons connecta amb el camí del pic de
Sanfons. Aquest ressegueix, en direcció nordoest, les crestes (i el límit de l’espai protegit)
que separen la costa de la font dels Miquelets i
les Canyorques de la solana del port Vell i el
serrat del coll de la Cabana. La darrera part,
fins arribar al pic de Sanfons, transcorre
principalment en direcció nord. El camí del pic
de Sanfons pot resultar dur i dificultós i, per
tant, cal ésser extremadament prudent,
sobretot en referència a les condicions
meteorològiques.
Accés: per arribar al refugi de Comapedrosa,
punt d’inici del present itinerari, cal seguir la
part baixa de la pista del pla de l’Estany, i
després ascendir pel camí del refugi de
Comapedrosa (vegeu itinerari 2).
Senyalització bàsica: el camí de la portella de
Sanfons correspon a un tram del GRP. La
senyalització bàsica d’aquest camí, doncs,
està basada en les marques grogues i
vermelles típiques d’aquest tipus de sender. El
camí del pic de Sanfons, al contrari, només
està senyalitzat amb punts i fletxes vermelles.
Longitud: 3.500 m
Durada aproximada: 2 hores i 45 minuts
Desnivell: 620 m
Dificultat: Moderada (camí de la portella de
Sanfons) i Alta (camí del pic de Sanfons)

No us perdeu...
1.-La bassa de les Granotes: aquest petit medi lacustre,
aproximadament a mig camí entre el refugi i la font dels
Miquelets, llueix una vegetació associada d’alt interès (orquídies,
càrexs, etc.), i acull una elevada densitat de granota roja, d’aquí
el nom. El fang que envolta la bassa, a més, permet detectar
fàcilment les petjades de les diferents espècies de mamífers que
hi van a beure: senglars, isards, teixons, etc.
2.-La costa de la font dels Miquelets: a la base de la costa de la
font dels Miquelets, abans d’iniciar el fort ascens que ens
conduirà fins la portella de Sanfons, travessareu diversos medis
herbacis farcits de rocs de bona mida. A la base d’alguns
d’aquests blocs podreu observar diversos orificis i acúmuls de
terra. Es tracta de caus de marmota, el rosegador més gran i
conspicu del parc. Aquí, a més, gaudireu de l’acompanyament
dels còlits grisos, les cotxes fumades i, malgrat ésser més
escasses, les precioses merles roqueres.
3.-Les vistes del Pallars des de la portella i des del pic de
Sanfons: les panoràmiques existents des d’aquestes dues talaies
naturals són realment notables. Si la meteorologia acompanya,
es pot endevinar fins i tot l’estany de Sant Maurici (Parc Nacional
d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici). A les zones més
elevades del parc, com aquestes on us trobeu, són freqüents els
cercavores i les dues espècies de gralles.
El Comapedrosa des de les rodalies del pic de Sanfons (Jordi Nicolau – BIOCOM)

