FITXES SORTIDES

CABDELLA
Fitxa nº: 1-2011
Punt sortida : Plaça de Cabdella

Data : 09/10/2011

Punt arribada : Plaça de Cabdella

Autor: Tomàs Zapata

Cota màxima : 2529
Desnivell ( + / - / total acumulat ) : + 2142 / -2142 / 4284
Hores recorregut ( caco/córrer/caminar ) : 4-5 hores caco
Distància kms : 28,700
Dificultat / tipus terreny ( b/m,m/m,a/m ) : m/m
Descripció itinerari : Sortida de la plaça de Cabdella en direcció port de Rus, fins trobar GR
11-30 agafar-ho en direcció Collada de Font Sobirana. Aproximadament a 600 m trobem una
cabana en runes, passem la cabana, deixem el GR i agafem el camí de l'esquerra en direcció
estany de Franci. Passem per damunt de la presa. Pujada fins a l'estany de Traversani per
l'esquerra, més dalt l'estany petit, continuem fins la collada. Voregem casi sense perdre alçada
l'estany Salat per l’esquerra fins un petit pas. Estany de Saladina, més endavant estany
Reguera, voregem per la dreta uns 600 m i pugem al dret per la dreta i trobem l'estany de
Cogonella, continuem pel costat. Trobem una baixada i al fons l'estany Morera, continuem fins
a la presa i tornem agafar el GR 11-30 fins al collat de Font Subirana. Baixada i planejant fins a
l'estany Fosser i sense pèrdua fins al refugi de la colomina. Mitja volta en el refugi i baixen pel
mateix camí però més endavant continuem fins estany Gento, pel carrilet fins la pressa de
Sallent. No travessar la pressa, continuar per la dreta del riu fins trobar una pista que acaba a
la carretera que porta a Cabdella.
Variants:De estany Gento es pot continuar pel carrilet fins trobar el camí que va de Cabdella a
LLessui. També podem travessar la presa i continuar per la carretera fins trobar un camí
marcat que ens porta a Cabdella per la dreta del riu.
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