
Circuit català de raquetes de neu: Ulldeter (Ripollès) 

  
Data: diumenge 27 de març de 2011 

  
Paricipants: Maria Alías, Susana Álvarez, Meli Carrilero, Toni Coll, Lluís Díaz, 
Marcel Fortuny, Joan Gassol, Encarna Hidalgo, Joan Marquès, Dani Ros, 
Amèlia Salvat, Jordi Viña i d’altres amics com Anna, Dani, Pilar, Josep i Elena.  
  
La previsió meteorològica augurava l’arribada d’un front i així va ser. Després 
d’un dissabte de sol i cel canviant, el diumenge va sortir amb cel tapat. Al punt 
d’inici de la raquetada, al peu de l’estació d’esquí Valtter 2000, els organitzador 
ens avisen que el vent dalt és molt fort i s’han vist obligats a escurçar el 
recorregut de la prova per motius de seguretat. Sense visibilitat és facil 
perdre’s. 
  

 

 

  
A les 9 del matí una setentena de persones iniciem la darrera prova del circuit 
no competitiu de raquetes de neu de la Federació d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya, organitzat avui pel Grup de Muntanya de la Vall de Camprodon. De 
moment la pujada és sostinguda de més d’una hora per tal de salvar els més 
de 400 metres de desnivell fins la Portella de Mentet.  
  

 

 

  
Aquí les condicions canvien radicalment i la suor de l’esforç de la pujada es 
transforma en núvols, una forta ventada sostinguda i nevada a estones, que 
ens obliga a tapar-nos i no perdre les banderetes que assenyalen el recorregut. 
Una lleugera baixada fins la Portella de Morens on han posat el control de pas, 
avui més exhaustiu per motius de seguretat, i girem cua cap avall. Ni el proper 
pic de la Dona podem veure entre la lleu nevada que ens fueteja. Des de dalt 
guaitem les instal·lacions de l’estació d’esquí mentre tornem pel mateix camí i 
en tres hores som baix. Torneram un altre dia que pugem gaudir del magnífic 
paisatge hivernal del Ripollès. Almenys el circuit ha acabat amb força neu. 
  



 


