
2a expedició del GECT Els Alps, Vall d’Aosta, Itàlia 

 
Primera vegada que el GECT intenta un cim de quatre mil metres d’alçada. Es 
tracta del Gran Paradiso de 4.060m. 
 
Dates:  05 i 06 de setembre de 1984 
 
Participants (3): Joan Gassol, Toni Serrano i Toni Coll. 
 
Observació: Aquesta sortida de muntanya té una naturalesa mixta, perquè és 
compartida amb altres amics amb els que tot seguit realitzem un viatge turístic fins 
el dia 16, en el que recorrem el Nord de Itàlia visitant Milan, Verona, Pàdua, 
Venècia, Murano, Bologna, Florència, Pisa, Gènova i Montecarlo. 
 
El dia 3 per la tarda iniciem el viatge amb autocaravana. Dia 4 al vespre arribem al 
llogarret de Pont situat a 1.960 metres d’alçada, al capdamunt de la Val 
Savaranche a la regió d’Aosta. 
 

  
 
El dia 5 pel matí ascendim fins el refugi Vittorio Emanuelle II situat a 2.732m. i 
passem el dia descansant, reconeixent el camí de pujada al cim i aclimatant el cos 
a la alçada. El dia 6 al llevar-nos comprovem que durant la nit ha estat nevant, fa 
mal temps i els cims els embolcalla la boira, sortim del refugi ja tard i amb la 
convicció que serà molt improbable assolir el cim, però ho intentem, prop nostre 
també es decideixen a pujar dos italo-alemanys però aproximadament als 3.400 m. 
abandonen. 
 

  
 
 



La boira cada cop és més intensa i correm el risc de desorientar-nos, s’imposa el 
seny i prop dels 3600 m. decidim unànimement abandonar i ràpidament iniciem el 
retorn. La previsió del temps pels propers dies i setmanes és de inestabilitat i fortes 
nevades, sembla ser que la temporada estiuenca alpina ja s’acaba. Pensem que 
serà difícil gaudir d’una nova oportunitat i això de no haver aconseguit quelcom 
més ens deprimeix molt. Els anys, a més de l’experiència, ens brindaran noves 
oportunitats i ens mostraran que varem aconseguir lo més important, tornar a casa 
sans i estalvis. 
 

 

 

 


