
Ascensió al Vallhiverna (3.067 m) per Llauset (Pirineus) 

  
Dates: 11 i 12 de setembre de 2010 

  
Participants (9): Amèlia Salvat, Dani Ros, Encarna Hidalgo, Joan Gassol, Joan 
Sentís, Invitats: Montserrat Duran, Pilar Fargas, Sandra Badia, Josep M. Badia. 
  
Sortim a quarts de deu direcció al Pont de Montanyana a on ens reunim amb el 
Dani i  l'Amèlia. Anem direcció a la Vall de Barrabés i en arribar al  poble 
d'Aneto, el travessem i prenem la pista que puja a l'embassament de Llauset. 
Decidim dinar a la font del maltret refugi de Llauset.  Aparquem al costat de la 
presa i comencem a caminar a quarts de cinc. Bon temps. Prenem el GR-11 tot 
recorrent l’embassament de Llauset, deixem a l'esquerra el camí que ve del coll 
de Llauset i tot pujant arribem a la cabana de Botornàs i llac del mateix nom. 
Acampem i gaudim d'una meravellosa nit estelada. 
  

 

 

  
L'endemà ens llevem de bona hora, pleguem el campament i sobre tres quarts 
de vuit comencem a caminar per l'esmentat GR11. Deixem el camí que puja al 
llac de Cap de Llauset i posteriorment abandonem el GR que ens portaria al 
coll de Vallhiverna. Passem els llacs de la Coma d'Arnau. El dia és d'allò millor. 
Arribem al llac Gelat a on fem un merescut mos. Trobem  uns bascos mig 
despistats i els orientem. Un cop recuperades les forces i seguint un camí molt 
ben fitat ens disposem a emprendre la forta pujada per anar a trobar la coma 
oriental del Vallhiverna, ja superats els 3.000 m. Ara toca seguir per la cresta, 
gaudint d'unes immillorables vistes a 360º. Maladeta, Aneto, Tempestats, 
Margalida, Russell, Vall de Vallhiverna, Coma Arnau, Vall i Pic de Llauset, Pic 
de Castanesa, Serra Negra i allargant la vista el massís de Posets. La claredat 
del dia fa que els nostres ulls s'omplin de joia i els fotògrafs gaudeixin amb 
deliri. Arribem al cim de Vallhivierna 3.067m. 
  



 

 

  
Ara ens trobem a la part més emocionant de l'excursió, el pas del Cavall. A 
l'haver algunes persones que no l'havien fet mai, ens disposem  a muntar un 
equipament d'assegurança, amb l'agradable sorpresa de que a l'aresta hi han 
un parell de pitons amb anella. El passem de la millor manera que creiem, que 
és agafats amb les bones que te l'aresta i també amb no menys bones pels 
peus que hi han al vessant nord. El Dani fent fama al pas, el passa a cavall. 
Culminem el Culebres i ara ens disposem a baixar fort per un desfet tarteram 
tot gaudint dels preciosos colors de terra que ens regala la Serra Negra.  
  

 

 

  
Girem fort a la nostra esquerra per anar a trobar el coll de Llauset, a on 
aprofitem per menjar una mica. Ens disposem a baixar per la tartera de grava 
negra direcció a l'embassament de Llauset. A les envistes de la cabana de 
Botornàs  ens hi dirigim per anar a recollir les tendes i el material que em deixat 
amagat al matí. I uns més carregats que altres arribem als cotxes acompanyats 
d'alguns trons que ens avisen de la propera tempesta. 
  



 


