CRESTA DE CABIROLS
Berguedà
Pedraforca: Pics dels Cabirols i Cim del Calderer
Distància
6,5 km
Desnivell acumulat
914 m
Nivell de dificultat
difícil
Data
11 d’octubre de 2019
Cartografia
Editorial Alpina. Serra del Cadí-Pedraforca (1:25000)
Punts per a GPS
https://ca.wikiloc.com/rutes-alpinisme/pedraforca-crestade-cabirols-42566786
Activitat realitzada amb Cordada AEE. www.cordada.org
Itinerari d’aventura que estrictament no podríem qualificar d’escalada en cresta
perquè la major part és caminada i grimpada fàcil. Això si, per terreny delicat, i
sovint molt exposat. Un alpinista amb bon criteri el qualificaria de fàcil, però per
realitzar-lo cal estar avesat a aquest tipus de terreny.
Accés
Per la pista pavimentada que de Saldes puja al Mirador de Gresolet. Si és oberta,
podem seguir un tros més per la del Collell on hi ha un altre accés al refugi.
Refugi Lluís Estasen (1668m)
Prenem el camí a l’Enforcadura per la Tartera de Saldes seguint el PR C-123.
Pugem bona estona per la tartera fins a la vertical del Pic dels Cabirols Inferior (1)
on abandonem el camí per enfilar-nos (N) en aquella direcció. Fort pendent per
terreny descompost però pas franc.
Propers a la base del cim flanquegem a la dreta per guanyar la carena esquivant el
tram més pedregós. La resseguim per terreny fàcil fins que comença a dreçar-se, al
peu d’una canal herbada.
(1) Altres ressenyes deixen el camí força abans. Però d’aquesta forma estalviem
desnivell fora de camí amb el que l’accés a carena resulta menys penós.
Canal herbada (2210m)
Quan sortim de la canal (II) tenim sota els nostres peus la gran timba del vessant
nord. Grimpem (II-III) fins al primer cim.
Pic dels Cabirols Inferior (2277m)(2)
De cim davallem a un collet pel costat d’un arbre mort i a l’enfilant-nos per l’altre
costat trobem una agulla de doble cap, estilitzada i molt característica. Passos de
II+ fins al cim veí.
(2) El mapa de l’Ed. Alpina situa aquest cim uns 55 metres al NE, just per sobre
la canal herbada i a una cota de 2247m. Del mapa topogràfic de l’ICGC no
cal refiar-se’n perquè excepte el Calderer, no en situa cap referència
correctament.
Pic dels Cabirols Superior (2317m)
Davallem uns metres per un tram fàcil però afilat i amb pati important a banda i
banda. Al nostres peus s’alça l’esvelta agulla del Gat. La instal·lació de ràpel, on hi
cabem justes tres persones, és a base de diversos anells de cordino i una anella.
Baixem, seguint el fil del crestall, els quasi 30 metres que ens separen de la bretxa
on hi trobem dos claus, un d’ells amb anella.
Ara ens cal remuntar una curta fissura (IV) passada la qual flanquegem uns pocs
metres pel vessant solell del Gat, sense altra dificultat que l’exposició, fins a trobar
la segona instal·lació de ràpel, equipada amb doble parabolt anella i cadenat.

Aquest segon ràpel, de 25 metres, és encara més espectacular que el primer, amb
un tram volat.
Collet del Gat (2282m)
Hi ha una reunió de dos parabolts amb anelles. És la sortida d’una variant de la via
Homedes que no puja al Gat. A l’altre paret hi ha senyals de pintura vermella i
fletxes en sentit descendent: des d’aquest collet podem retornar directament a la
tartera de Saldes. Les seguim en sentit invers, pujant pel vessant nord (passos de
II).
Collet de la Cova (2390m)
Hi acaba la via Pany. Hi ha un rètol pintat indicant la direcció al Calderer. Davallem
uns metres per tot seguit continuar ascendint tot flanquejant encara pel vessant
nord fins a guanyar un esquenall per quin llom atenyem el cim. Tot el tram és fàcil
(II) excepte un curt pas de placa (IV-).
Cim del Calderer (2497m)
Davallem pel camí normal que mena al Pollegó Superior. Al primer tram de cadenes
muntem un ràpel. El segon és menys vertical i no ens cal. Un cop al peu del segon
tram equipat deixem el camí al Pollegó i baixem a la tartera per una descomposta
canal que vindria a ser la continuació pel vessant sud del tall de la del Riambau.

