
Pirineus: ascensió als cims de Panticosa (Aragó) 

 
Cims aconseguits:  Argualas 3.041 m 

   Algas 3.021 m 

   Garmo negro 3.051 m 

 
Data: dies 15 i 16 de juny de 2007 

 
Hores totals: 12 Desnivell : 1.391 m 

 
Participants (6): Joan Aubia, Montse Cedó, Toni Coll, Josep Mariné, Joan 
Marquès, Joan Víctor Marquès.  
 
Itinerari: Divendres dia 15 sortim del Camp de Tarragona (Reus, Valls i 
Tarragona) a dos quarts de quatre de la tarda i fem cap al Refugi Casa de 
Piedra de Panticosa, situat vora l’antic Balneari que actualment està en obres 
de modernització i total restauració. A les vuit del vespre sopem i aviat anem a 
descansar. Dissabte dia 16 ens llevem a les quatre de la matinada, esmorzem 
el menjar que ens han deixat preparat els guardes del Refugi i a les cinc i deu 
ja estem caminant. 
 

  

 
Pugem pel sender que voreja el Barranc de les Argualas, quan portem tres 
hores d’ascensió i superats uns mil metres de desnivell fem un mos i després 
continuem cap el coll de les Argualas. Una vegada superat el coll pugem 
directament cap el pic d’Argualas, una mica de grimpada per la cresta i a les 
deu i deu assolim els dos punts culminants d’aquest cim. Més tard retornem un 
tros per la carena i tot seguit anem flanquejant per la vesant interior del circ fins 
arribar prop del següent cim, retornem a l’aresta i arribem al Algas, quatre 
ganyips, més fotos i continuem per la carena. 



  

 
Baixem fins el següent coll (2940m.) i pugem per la carena fins Pic del Garmo 
Negro que és el més alt dels tres. Els núvols, el boirim i el cel enteranyinat ens 
acompanyen tota l’estona, però tenim sort i no ens impedeix d’aconseguir els 
nostres objectius. Pels vols de la una del migdia iniciem el llarg descens per les 
inacabables pales de neu que estan en molt bones condicions. Arribem al 
Refugi a les cinc i deu de la tarda. Repleguem tot i a les sis tirem avall de retorn 
cap a casa.  
 

 
 


