
CRESTA OEST DE LA PUNTA ALTA. 
 
 Ascensió solitària, amb un inici poc atractiu, però que bé es mereix 
l’escalada de la part superior, d’ambient grandiós, al cim d'un tres mil. 
 
Punt de partida:  Embassament de Cavallers. 
Dificultat:  BD+ (3+). La majoria de les dificultats no són obligades, però tot i 
així es troben passos aeris i amb ambient, sobretot si es realitza a l’hivern, que 
es quan té mes caràcter aquesta ascensió, i amb la possibilitat de combinar, 
l’accés, amb algun dels corredors que surten de la presa. 
Desnivell: Aproximació 500m. Cresta 730m. 
Horari: Aproximació 1h 30 min. Cresta 5h 30min. Descens 2h 
Material:  Bagues, friends o tascons. 
Equipament: Desequipada. 
 
Aproximació:   

De la banda est de la presa, a prop de la barana, surt una escala, en una 
construcció, que s’ha de pujar, seguir 50 metres fins on s’acaba un senderet, i 
seguir pel mig del bosc esquivant contraforts de roca, fent zig zags. Al cap 
d’una bona estona, a l’esquerra es pot veure la canal de la Panko Pat (Canal 
Fonda), on si entre el més amunt possible, quan es veu que la progressió és 
més còmode per ella. Se segueix i s’arriba a un coll a 2280m. 

 
Descripció:   

Es comença escalant per un tram de cresta més aviat horitzontal i pel 
vessant sud, buscant el recorregut més evident, doncs si se segueix 
exactament pel fil de l’aresta es troben dificultats més series. Amb neu, surt a 
compte enllaçar diferents corredors per anar reprenent la cresta fins a un punt, 
que ja es veu que és millor mantenir-se en el fil. El segon terç de l’escalada es 
desenvolupa, en la major part pel vessant nord fins arribar a l’avantcim (es 
confon amb el Comalesbiees), aquí es troben les principals dificultats 3+, tot 
just després de la única bretxa que hi ha. Un cop passat aquest tram se 
segueix predominantment pel vessant sud., fins al cim de Comalesbienes (2º), 
en un quart d’hora més es pot pujar a la Punta Alta (2º). 

Tot i que les parets d’una banda i l’altre de la cresta no són molt 
verticals, si són llargues i molt complexes en el cas d’haver d’abandonar. 
Possiblement la millor opció a la part alta de la cresta, és alguna de  les canals 
que baixen cap al barranc de la Punta Alta, tot i que s’ha de tenir precaució per 
arribar fins a Cavallers per aquest itinerari, doncs hi ha un moment, que s’ha de 
sortir de la canal, cap a la dreta, abans d’arribar al final. 

 
Descens:  

Des de Comalesbienes, es baixa per un llom que mira a l’est, cap al llac 
de Comalesbienes, i d’aquí a l’embassament de Cavallers (Via normal), agafar 
el sender marcat amb fites de més a la dreta, o el de més a l’esquerra, per sota 
el pic de Comaltes. Pel mig, el pas es troba barrat per un contrafort de roca. 
 
 
 
 



 
 
 
Croquis de situació: 
 
 
 

 


