
Pirineus: Massís del Vignemale (França) 

 
Cim aconseguit: Gran Vignemale o Pique Longue 3.298m. 
 
Data: dies 1,2 i 3 de juny de 2007 

 
Participants (14): David Arias, Toni Coll, Pilar Fargas, Joan Gassol, Encarna 
Hidalgo, Pili Inostroza, Pere López, Joan Marquès, Joan Victor Marquès, Joan 
Sentís. Invitats: Jesús Barberà, Xavier Poy, Enric i Laia. 
 
Descripció : El massís del Vignemale, situat al cor dels Pirineus, té la majoria 
dels itineraris d’aproximació i ascens situats a la cara Nord de la serralada i 
això comporta pels excursionistes catalans més hores de carretera que en la 
majoria de cims pirinencs. El divendres dia 1 pels vols de les tres de la tarda 
sortíem de la feina i de casa i ens encaminàvem cap a Gavarnie, passem per la 
Vall d’Aran, Tarbes, Lourdes, Argelés-Gazost i Luz-St.-Sauveur. Després de 
Gavarnie continuem pel camí del Vall d’Ossoue i a quarts de deu del vespre 
acampem prop de la presa (1.830m.) 
 

 

 

 
El dissabte dia 2 es presenta una mica fred i amb un cel clar, a un quart de set 
del matí iniciem l’ascens, el sender GR ressegueix el pla de l’embassament, 
després creua el riu mitjançant un sòlid pont d’obra i s’enfila per salvar el 
congost del barranc. Creuem varies congestes i passem prop de les Balmes de 
Bellevue (2.490m.) el sender bifurca, el camí principal puja cap el Refugi 
Bayssellance i un senderó més precari s’enfila en direcció a la glacera 
d’Ossoue. A tres quarts de nou del matí, vora uns grans blocs de roca en les 
proximitats de l’esmentada bifurcació, aprofitem per descansar una mica i 
esmorzar i a un quart de deu continuem l’ascensió. 



 
La gelera es presenta compacta i uniforme, no afloren esquerdes i per tant ens 
permet evitar l’aresta de Montferrat i anar pel dret dibuixant la traça al nostre 
gust. L’únic inconvenient són les ràfegues de vent huracanat que aixequen la 
capa de neu pols dipositada sobre el glaç. Poc a poc superem el pendent, 
guanyem l’altiplà superior de la gelera i enfilem la darrera canal gelada que ens 
mena a la aresta somital i en pocs minuts arribem al cim, el rellotge assenyala 
les 12,30 h. Felicitacions, abraçades, fotos i a la una del migdia tirem avall.  
 

 
 
A dos quarts de tres parem per dinar al mateix lloc on havíem esmorzat i a les 
tres continuem el descens. A les cinc de la tarda ja hem retornat als vehicles, 
anem a Gavarnie per sopar i passar la nit a la Gîte Le Gypaëte i el diumenge 
dia 3 alguns companys visiten el Circ de la Cascada i retornem tranquil·lament 
cap a casa. 

 

 


