
Pirineus: ascensió al Perdiguero (Aragó) 
 

Cims aconseguits:  Hito Oriental del Perdiguero 3.170 m 
   Perdiguero    3.222 m 
 

Data: diumenge 10 de juliol de 2005 

Hores totals: 13,50  Desnivell acumulat: 1.980 m 

Itinerari: Aparcament de la vall d’Estós – Cabana de Turmo – Collado Ubago – 

Hito Oriental – Perdiguero – Collado Ubago – Refugi de la Coma – PR HU 31 – 

Cabaña Santa Ana - Aparcament  

Participants (6): Meli Carrilero, Toni Coll, Lluís Díaz, Joan Gassol, Encarna 

Hidalgo, Pili Inostroza. 

 
A les 4 de la matinada sortim 
de l’aparcament de la vall 
d’Estós. Per la pista que 
remunta la vall anem 
còmodament. Amb les 
primeres llums, a les 6 som a 
la cabana de Turmo, on 
deixem el camí del refugi 
d’Estós i prenem a la dreta, 
(oest) el sender que s’enfila 
seguint el torrent que baixa 
del coll Ubago. Travessem 
una clapa de bosc i un replà 
ple de vaques pasturant. A 
partir d’aquí la suau pujada 

es transforma en sostinguda i dreta. Aviat comença la gran tartera.  
 
La pujada es fa cada vegada 
més feixuga. A trams de 
tartera esmicolada on fas 
una passa endavant i dues 
enrera, segueixen trams de 
pedres de totes mides que 
cal superar saltant d’una a 
l’altra. Passem per damunt 
del estanyol que dona origen 
al torrent. Arribem al Coll 
Ubago, on la boira comença 
a tapar la perspectiva. Bufa 
un vent fred que ens obliga a 
posar-nos tota la roba. Aquí 
la cresta es redreça i l’hem 
de rodejar pel vessant de la vall de Lliterola. 



 
A poc a poc, la cresta perd 
inclinació i es torna més 
còmoda. La traça dibuixada 
forma un sender més fàcil de 
caminar. La boira puja i 
baixa com un teló 
descobrint-nos a estones el 
paisatge veí, però ens 
privarà de les grans vistes 
esperades. Una fita de pedra 
assenyala el Hito Oriental del 
Perdiguero, de 3.170 metres. 
Seguim sense interrupció i 
comencem a trobar alguns 
que baixen del cim principal, 

on arribarem en un quart d’hora més. Ens fem la foto de rigor i mengem una 
mica arrecerats del vent. Hem trigat 7 hores en total, a ritme lent i sostingut. Ara 
queda baixar. Desfarem el camí de baixada parant atenció a no fer-nos mal 
entre tanta pedra. Cinc hores després som al refugi lliure de la Coma, on 
prenem el PR HU 31 que segueix la riba nord del riu d’Estós i s’uneix al camí 
principal a la cabana de Santa Ana. D’allí als cotxes és qüestió de paciència. 
 

 
 
 


