COL·LECTIVES D’ALTA MUNTANYA · PICOS DEL INFIERNO,
ARNALES , PONDIELLOS, GARMO NEGRO, ALGAS I ARGUALAS

Dissabte, 28 i diumenge, 29 de setembre
Ruta circular en la qual farem 8 cims, 7 dels quals de més de 3000 m, que presenta trams de
caminada, arestes no massa complicades i vistes excepcionals. Dormirem al refugi de
Bachimaña, pujarem pels idíl·lics Ibones Azules fins al Cuello del Infierno. Ascendirem als
Infiernos gairebé per la mateixa aresta, fins assolir els cims, passant amb molta cura per
l’estret i aeri pas de la Marmolera. Tot seguit, caminarem sempre per la cresta fins al Pico
de los Arnales i posteriorment al Pico de Pondiellos.
En aquest punt tenim dues opcions, o bé baixar fins la profunda bretxa, que presenta el pas
més complicat de la jornada, o descendir una mica més de 100 metres direcció oest i tornar
a remuntar-los fins a trobar de nou la cresta, que ens durà fins al Garmo Negro. Tant sols
ens quedarà seguir crestejant fins al Pico de Algas i posteriorment al Pico de las Argualas.
Retrocedirem uns metres i iniciarem el vertiginós però fàcil descens fins a Panticosa, 1.400
metres de desnivell sense pausa.

Fitxa tècnica:
Reunió preparatòria: dijous 19 de setembre a les 20.00 h
Lloc i hora de sortida: es decidirà a la reunió
Durada prevista: tornarem a Terrassa diumenge tarda-vespre
Distància a recórrer: aproximadament 13 km
Desnivell: uns 2000 m aproximadament (incloent-hi la pujada al refugi)
Dificultat: alta
Consells específics: ruta d’alta muntanya. La cresta que uneix els Infiernos amb el
Garmo Negro no és excessivament difícil. Tant sols té un pas delicat entre el Pico de
Pondiellos i el Garmo Negro, pas que es pot evitar descendint a la vall. Per la resta, no
presenta excessives dificultats
Preu de la sortida: 10 €
Preu especial socis del CET: gratuït
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Important: es recomana tenir bona forma física, una certa experiència en grimpades i
moure’s amb tranquil·litat per trams aeris
Transport: amb cotxes particulars
Dades de contacte: Xavi Busom 669 150 272 xmasjoan@hotmail.com

Inscripció:

|2

