Fitxa excursió SECCIÓ de MUNTANYA La Massa CCV

Monte Perdido (3355 mts.) des del Valle
de Pineta acampant al Lago de Marboré
Nom de l’excursió:

Indret: Parque Nacional de Ordesa
Temps aproximació amb cotxe: 4 h. 10’ (345 kms.)

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

Severitat del terreny: 4
Dificultat desplaçament: 5

Desnivell de pujada: 1000 mts. + 755 mts.
Desnivell acumulat: 2290 mts.
Tipus de recorregut (linial/circular): lineal

Data: 28-29/08/2021
Temps de marxa (sense parades): 3h 20' + 8 h

Dificultat d’orientació: 3
Esforç necessari: 4

Desnivell de baixada: 1755 mts.
Distància: 23,2 kms.

Responsable i telèfon de contacte: Toni Hosta 609 47 50 41
Nº màxim d’assistents: 8
Nombre real d’assitents:
Hora de sortida: 06:30 del matí
Lloc de sortida: aparcament de La Quintana
Data màxima d’inscripció:
20/08/2021

Descripció ruta:

Passat el Parador Nacional es va a buscar el pont que creua el riu Cinca i es pren camí a l’esquerra sinuós que
va pujant creuant el torrent en varies ocasions fins arribar al Balcó de Pineta (2500 mts.) després d’un feixuga
pujada. Acamparem al costa del Llac de Tucarroya,el més aprop de la muralla de l’esquerra. L’endemà
deixarem material a les tendes per anar més lleugers per fer la grimpada al Collado del Cilindro des de la base
de la muralla. Cal localitzar la morrena marcada per les fites que porten al pas clau de l’ascensió en el punt on
baixa una torrentera. A la dreta hi ha un corredor obliquo que possibilita grimpar (pas II) fins el punt des de on
cau l’aigua. Les preses són bones però estan pulides i relliscoses. A la part de dalt i ha un punt d’ancoratge per
baixar en rappel a la baixada. Se surt en una plataforma.
Superat un bloc rocallós que deixem a l’esquerra entrem en diagonal a la glacera (dreta). Superem un pendent
relliscós de grava que duu al Collado del Cilindro (3050 mts.). Quan ja veiem el refugi de Góriz topem amb una
paret vertical. Per descendir hem de travessar un collet cap a l’esquerra, recórrer la cornisa cap a la dreta i
desgrimpar per la vora de la muralla del Cilindro fins a la tartera que circunda el Lago Helado (2980 mts.).
Remuntem pel corredor nord-oest.
Girant cap a la dreta si hi ha molta neu (si no per les roques) es puja pel corredor fins arriba a la cèlebre
“escupidera” que cal passar amb grampons i piolet si la neu és dura. Es va guanyant alçada per la tartera/pala
de neu fins a l’avantcim fins al vèrtex del Monte Perdido (3355 mts.)

Altres informacions d’interès: Acamparem al costa del Llac de Tucarroya per tant cal portar tendes

d’alta muntanya. L’endemà deixarem material a les tendes per anar més lleugers per fer la grimpada al Collado

del Cilindro des de la base de la muralla. Cal tenir aptitud per fer una grimpada fàcil de II i coneixememnts
elemental de la tècnica de davallament rappelant una canal de 15 metres d’alçada.
Cal valorar la possibilitat de fer l’ascensió del Cilindro de Marboré (3328 mts.) des del Collado del Cilindro
(3050 mts.) afegint 1 h 15’ de pujada a l’excursió de diumenge si les condicions són favorables.

Track:
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/pineta-monte-perdido-pineta-3088657

Mapa:

Enllaços (web i pdf descarregables):

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

Opcional
Farmaciola personal
Manta d’emergència

Material tècnic addicional i específic per la sortida:
Tendes, fogonet per cada 3-4 persones grampons, piolet, corda de 30 mts.
Casc i boudrier (opcional però recomanable)
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 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

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
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

