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ALTO DEL CUBIL DE CAN
corredor superman ou enam

Base paredes
41°45'28.9"N
8°11'02.0"W

Dificuldade:

III/2 (60º)

Comprimento:

200 metros

Horário:

1:30 / 2h para via

Aproximação:

2H00 desde Puerto S Glorio / 3H00 desde Llanves de ça Reina

Orientação:

Norte

Abertura:

Javier Torralbo e Jesuús López em Março 1978

Material:

Corda 60 m., 5 expresses, entaladores + 2 friends pequenos, reuniões e uma
estaca

O corredor Superman é um corredor acessível que
sobe as paredes do Alto de Cubil del Can, pico
situado no fundo do vale de Vega de Naranco.
O acesso pode ser realizado saindo de Llánaves de la
Reina ou do Puerto de San Glorio.
O corredor tem cerca de 250 metros o que nos deu
cerca de 4 lances de 60 metros. O corredor não passa
uns 60º logo no primeiro ressalte, que encontramos
completamente seco e que deu um IIIº.
Apesar da rocha lateral ser o estranho conglomerado
ao qual estamos pouco habituados, e onde por vezes
é difícil de proteger, encontramos sempre
possibilidade para pelo menos montar boas reuniões
ao longo de todo o corredor. De qualquer forma uma
estaca ou ancora de neve pode dar jeito.
Os restantes lances são mantidos e andam entre os
45-55º. O corredor termina a uns 300 metros do
cume do Alto de Cubil del Can ao
qual podemos subir através de uma
larga pala de neve.
Para descer a opção mais curta (caso
esteja em condições e não haja
muito gelo) é descer num canal uns
Vermelho – acesso à via
Verde – descida pelo Boquerón de Bobias
Laranja – descida pelo cume do Alto del Cubil de Can

200 metros abaixo da saída e que é bem
identificável
quando
fazemos
a
aproximação. A outra solução é descer até
ao colo de Boquerón de Bobias para passar
de novo para o vale. Depois de
regressarmos novamente ao vale é
possível seguir um caminho de regresso ao
Puerto de San Glorio (com placas) ou
descer o vale até Llánaves de la Reina
como nós fizemos.

