
 
Fitxa excursió SECCIÓ de MUNTANYA La Massa CCV 

Nom de l’excursió:  
Besiberri Sud (3.024m) i Comaloforno (3.029m) pels estanys de Gémena 

Indret:  Vall de Boí Data: 7 i 8 de març 

Temps aproximació amb cotxe: 4h Temps de marxa (sense parades): 10h 

  

DIFICULTAT 
El grau de dificultat s’indica 
d’acord amb la taula que hi 
ha al final de la fitxa 

   Severitat del terreny: 5 (dura) 
 

  Dificultat d’orientació: 3 (alta) 

Dificultat desplaçament: 5    Esforç necessari: 5 

  
Desnivell de pujada: 1600 Desnivell de baixada: 1600 

Desnivell acumulat: 3200 Distància:  
Tipus de recorregut (linial/circular):   

  
Responsable i telèfon de contacte:  
Nº màxim d’assistents: 6 Nombre real d’assitents:       
Hora de sortida: 6:30 Lloc de sortida: aparcament La Quintana 
Data màxima d’inscripció:        
 
Descripció ruta i altres informacions d’interés: Vall de Lubriqueto 
 
Recorregut lineal -amb possibilitat de fer algun bucle- de 15 km de longitud (anada i tornada) i uns 1.600m de 
desnivell positiu que ens descobreix la preciosa vall de Llubriqueto, els estanys de Gémena i els magnífics cims 
del Besiberri Sud (3.024m) i del Comaloforno (3.029m). Comencem la ruta des de l'aparcament de Toirigo del 
Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Superem el barranc de Llubriqueto i ens situem a la 
bonica vall penjada de Llubriqueto. Continuem vers el NO superant el ressalt rocallós que ens separa de la 
capçalera septentrional de la vall. Un cop allà resseguim la riba oriental de l'estany Gémena de Baix i superem 
una cota que ens porta fins a l'estany Gémena de Dalt. Des d'aquí abordem un segon ressalt rocallós que ens 
ubica a un collet ben a prop dels estanys Gelats. Pugem fins a la collada d'Abellers (2.886m) i, des d'aquest 
punt, un sender carener ens situa al cim del Besiberri Sud. Seguim la cresta rocallosa -evitant el seu fil quan 
aquest sigui massa perillós- i assolim, fent un pas de grimpada obligada, el cim del Comaloforno. Seguint traces 
de sender i fites disseminades davallem per un terreny d'aventura fins a enllaçar amb el camí per on hem pujat 
i retornem a l'aparcament de Toirigo. 
Situats a la capçalera de la vall de Boí, a la comarca lleidatana de l'Alta Ribagorça, els cims del Besiberri Sud 
(3.024m) i del Comaloforno (3.029m) són les dues màximes cotes del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici. Tot presidint una cresta granítica amb timbes i congestes que cauen al buit, aquests dos pics 
constitueixen tot un repte per a qualsevol excursionista que vulgui gaudir de la bellesa i les vistes inigualables 
que els seus cims ens deparen. Si amb l'ànim d'assolir-les escollim el camí de la vall de Llubriqueto, l'itinerari 
que en resulta és sensacional i els dos cims es converteixen en la cirereta d'un pastís que reuneix tots els 
ingredients del muntanyisme: un bosc mixt de faigs i avets, pinedes perfumades, prats alpins amb molleres, 



monumentals salts d'aigua, bellíssims estanys d'alta muntanya i, a dalt de tot, la duresa d'un món petri -desolat 
i abrasiu-, petites congestes de neu i gel, i un recorregut per cresta que exigeix tota la nostra atenció. L'esforç, 
doncs, és del tot necessari, però la felicitat i la intensíssima vivència que suposa el coronament d'aquests dos 
cims serà un tresor que guardarem tota la vida. 
 
 
Track:       
 

 
Mapa: 
Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (secció Boí). 1:25.000. " propietat de l'Editorial Alpina 
  
Enllaços (web i pdf descarregables):  
 
http://www.rutespirineus.cat/rutes/besiberri-sud-i-comaloforno-pels-estanys-de-gemena 

 
  Equipament i material imprescindible 

Organització 
 Emisores 
 Farmaciola bàsica 
 GPS o mapa i brúixola 
 Telèfons de contacte 
 

Individual  
 Protecció solar  
 Tallavents 
 Guants 
 Folre polar 
 Gorra, barret 
 Manta d’emergència 
 Frontal o lot 
 Bastons de tresc 
 Menjar i aigua 
  

Opcional  
 Farmaciola personal 
 Manta d’emergència 
  
 

 

Material tècnic addicional i específic per la sortida:      grampons i piolet 
 
Informe i valoració final:       
 

 
GUIA PER LA VALORACIÓ DEL GRAU DE DIFICULTAT 
Duresa del terreny 
1 – El terreny no està exempt de riscos 
2 – Hi ha més d’un factor de risc 
3 – Hi ha diversos factors de risc 
4 – Hi ha bastants factors de risc 
5 – Hi ha molts factors de risc 

Dificultat d’orientació de l’itinerari 
1 – Camins i cruïlles ben definits 
2 – Senders o senyalització que indica la continuïtat 
3 – Exigeix la identificació precisa d’accidents geogràfics i 
punts cardinals 
4 – Exigeix navegació fora de traça 
5 – La navegació està interrompuda per obstacles que cal 
vorejar 

Dificultat del desplaçament 
1 – Marxa per superfície plana 
2 – Marxa per camins de ferradura 
3 – Marxa per senders esgraonats o terreny irregular 
4 – Cal l’ús de les mans o salts per a mantenir l’equilibri 
5 – Demana l’ús de les mans per a la progressió 
 

Esforç necessari 
1 – Fins a 1 h de marxa efectiva 
2 – Entre 1 i 3 h de marxa efectiva 
3 – Entre 3 i 6 h de marxa efectiva 
4 – Entre 6 i 10 h de marxa efectiva 
5 – Més de 10 h de marxa efectiva 

 
 

http://www.rutespirineus.cat/rutes/besiberri-sud-i-comaloforno-pels-estanys-de-gemena

	Indret:  Vall de Boí

