
Viatge a Andalusia – Sierra Nevada -  Estiu 2012 
 
Projectat i realitzat esgraonadament amb tres parts i amb diversos 
objectius. 
 

PRIMERA PART: Turisme i Ascensions als sostres Provincials - 
Mágina (2.167m.) de Jaén – La Tiñosa (1.568m.) de Córdoba – 
Chullo (2.610m.) de Almería. 
 

Data: del 25 al 31 de maig de 2012. 
 

Participants (4): Tatiana Stúpina i Pere López. A  partir del segon cim Montse 
León i Joan Gassol. 
 
El dia 25 de maig sortim la Tatiana i el Pere de l’estació de RENFE de 
Tarragona amb un tren hotel i viatgem de nit fins a Granada, a on arribem a 
l’endemà a les vuit del matí. Agafem un taxi que ens porta fins l’aeroport de 
Granada a on tenim llogat un cotxe per dos dies. El primer dia el dediquem a 
fer turisme i visitem Úbeda, Baeza i Jaén, per anar a dormir a un hotelet entre 
els pobles de Cambril i de Huelma, prop del camí que agafarem a l’endemà per 
pujar el nostre primer cim. 
 

 
Sacra Capilla del Salvador – Úbeda 

 
Fuente Sta María (1564) Baeza. 

 

El dia 27 pugem uns mil metres de desnivell per una pista d’uns vuit km. per 
arribar al final d’aquesta, des d'on comencem a caminar per pujar al Pico 
Mágina de 2.167 m. que es troba a la serra del mateix nom. 
 

 
Catedral de Jaén 

 
Pou de neu de Mágina 



Amb una hora i vint minuts, fem uns quatre-cents metres de desnivell, arribem 
fins el cim, ens trobem al cim més alt de la província de Jaen. 
 

 
Mágina 2.167 m. (Jaén) 

 
Alhambra de Granada 

 

Al baixar ens dirigim cap a l’aeroport per tornar el cotxe i per trobar-nos  amb el 
Joan i la Montse que venien amb el seu cotxe des de casa seva a Castellvell. 
Una vegada junts ens dirigim a Granada, a un hotel al centre de la ciutat, que 
farem servir durant quatre dies. El dia 28 el fem servir per fer turisme per 
Granada i per visitar l’Alhambra. 
 

 
Passejant pels jardins de l'Alhambra 

 
Sortida cap el cim de la Tiñosa 

 
El dia 29 decidim anar a pujar al Pico de la Tiñosa de 1.568 m. a la serra 
Horconera, a la serralada Subbética. Per fer aquest cim anem fins el poble de 
Lagunillas i continuem per una pista fins el cortijo Alto de Torres, a on parlem 
amb l’Estèfan, “el cabrero rumano” tal com ell es defineix, i ens comenta el 
millor lloc per deixar el cotxe i el camí de pujada al cim. 
 

 
Cim de la Tiñosa 1.568 m. (Córdoba) 

 
Mezquita de Córdoba 



En una hora i cinquanta minuts, fem els 568 metres de desnivell, i ens trobem 
dalt del cim més alt de la província de Córdoba. 
 
El dia 30 anem a pujar al cim del Chullo de 2.610 metres, que es troba a la 
serra Penibética, concretament a Sierra Nevada, i forma part del seu Parc 
Nacional. Per fer aquest cim ens dirigim fins el Puerto de la Ragua a 2.040 
metres d’alçada, que creua l’extrem Nord-Oriental de Sierra Nevada. Pugem al 
cim amb una hora i cinquanta minuts, fent 570 m. de desnivell. 
 

 
Chullo 2.610 m (Almería) 

 
Castell de la Calahorra. 

 
Al baixar anem a visitar el castell de la Calahorra i el bonic poble de Guadix, a 
on les cases estan excavades a l’interior de la muntanya. A la nit tornen a 
dormir a Granada. 
 

 
Guadix amb les seves cases 

excavades a la muntanya. 

Ve
leta vist a través del monument a la Mare 

de Déu de les Neus. 
 
El dia 31 fem turisme pujant als peus del Veleta, visitant el poble de Lanjarón i 
anant pels pobles de l’Alpujarra fins a Capileira a on dormirem i ens trobem 
amb la resta de companys que també hi fan cap. 

 
 
 
 
 
 
 
 



SEGONA PART: 
 

Ascensions als pics Mulhacén (3.478m.), Mulhacén II (3.362m.) i 
Alcazaba (3.371m.) de Granada. 
 

Data: 01 i 02 de juny de 2012. 
 

Participants (8): Montse León, Joan Gassol, Pilar Inostroza, Toni Coll, Susana 
Álvarez, Marcel Fortuny, Tatiana Stúpina i Pere López. 
 

El dia 31 de maig, en trobem els vuit amics a Capileira, a les Alpujarras de 
Sierra Nevada, a Granada. Veníem de tot arreu, de Granada, de Tarragona i 
també de les Tablas de Daimiel, amb la intenció de pujar al Mulhacén i 
l’Alcazaba els dos següents dies. A l'endemà anem a les oficines del Servicio 
de Interpretación de Altas Cumbres, que es troba al centre del poble, a on 
traiem els bitllets per pujar amb autobús fins al Alto del Chorrillo, a 2.700 
metres d’alçada. 
 

 
Autobús que ens pujarà fins el Alto 

del Chorrillo. 

Ca
mí del refugi Poqueira, centre pista del 

Mulhacén i dreta el nostre sender. 
 

A les 09:10 hores sortim amb l’autobús carretera amunt. Als 13 minuts s’acaba 
la carretera asfaltada i continuem per una pista en molt bon estat (ells li diuen 
carril). Als 25 minuts passem la barrera de la Hoya del Portillo, lloc on no 
passen els cotxes particulars. Quan portem 45 minuts arribem al Alto del 
Chorrillo i Mirador de Trévelez, lloc on comencem a caminar. Sortim per una 
pista, en direcció al Mulhacén, pista que travessa el massís de Sierra Nevada i 
que ens portaria als peus del cim, però nosaltres als deu minuts agafem el 
sender a la dreta, que ens puja directe per la Loma del Mulhacén tallant els 
grans revolts de la pista.  
 

 
Lloc on fem el niu de material. 

 
Cim del Mulhacén 3.478,6 metres. 



En 01:30 hores, arribem a una gran fita que ens indica el camí que baixa a 
Siete Lagunas, lloc on plantarem les tendes i farem el campament per aquesta 
nit. A prop d’aquest punt busquem un lloc on fer un niu i deixar gran part del 
material que portem i així pujar al Mulhacén més descarregats. Fem el niu, el 
qual deixem ben tapat amb pedres pels animals, i tirem amunt continuant pel 
sender de la Loma del Mulhacén. 
 

 
Cim del Mulhacén II 3.362 m. 

 
Laguna Hondera i Alcazaba. 

 
Quan portem poc més d’una hora ens trobem amb el camí de puja de Siete 
Lagunas. A una alçada aproximada de 3.360 metres, parem una estona a 
descansar i poc a poc seguim pujant. 
 
Quan són les dues del migdia arribem al cim del Mulhacén, som a 3.478,6 
metres sobre el nivell del mar, som al cim més alt de la península ibèrica, al cim 
més alt de la província de Granada, etc, perquè ostenta sis o set títols 
d’aquesta mena. 
 
Durant una hora restem al cim fent fotos menjant i gaudint de les vistes. Quan 
sortim ens dirigim directament cap el Mulhacén II, al qual arribem en 25 minuts, 
ens fem les fotos de rigor i davallem cap el niu de material a on arribem en 45 
minuts. 
 
Refem les motxilles i davallem fins la Laguna Hondera de Siete Lagunas, a on 
arribem en 45 minuts. En aquest punt plantem les tendes i ens disposem a 
passar la nit.  
 

 
Campament a Laguna Hondera 

 
Cap a l'Alcazaba 

 
A l’endemà ens llevem a les sis del matí i a les set iniciem l’ascensió a 
l'Alcazaba, creuem a gual el desguàs de la Laguna Hondera i seguim pel 



sender que travessa les Praderas de las Morras, fent un llarg rodeig per tal 
d’abastar la Loma de l’Alcazaba pel pla inclinat més llis i regular. 
 
Més amunt passem per la Meseta de les Borregas, flanquegem la Cuneta de 
l’Alcazaba, ocupada per una gran congesta i quan són les nou del matí assolim 
els 3.371 metres de l’Alcazaba, la tercera cota de Sierra nevada darrera del 
Veleta i del Mulhacén. 
 

 
Cim de l'Alcazaba 

 
Congesta de la Cuneta 

 
A tres quarts de deu iniciem el descens per la ruta directa al Coll del Coladero, 
creuant la gran congesta de la Cuneta.I a partir del Coll del Coladero ja divisem 
les Siete Lagunas, des l’Altera a la Hondera. Una baixada vertiginosa ens 
condueix ràpidament a la Hondera, la més baixa.  
 

 
Vall de Siete Lagunas 

 
Descans al niu de material 

 
Quan són les onze del matí arriben al campament, descansen, s’hidraten i 
mengem quelcom, acabem de desmuntar el campament i a la una del migdia 
carregats amb tot, repugem la costa sobre les Chorreras Negras i el Tajo del 
Contadero mentre albirem com hi pastura la Cabra Muntés. 
 
A les dues del migdia tornem a ser al mateix punt on varem fer el niu de 
material per pujar al Mulhacén. Descansem mitja hora i retornem al Alto del 
Chorrillo dues hores abans de que l’Autobús ens reculli i baixi a Capileira. 
 
 
 
 
 
 



TERCERA PART: 
 
Ascensions als pics Puntal de Juntillas (3.143m.),  Picón de Jérez 
(3.088m.) i Cerro Pelado (3.182m.) i Turisme per Granada. 
 
Data: del 03 al11de juny de 2012 
 
Paticipants (4): Susana Alvarez, Marcel Fortuny, Pili Inostroza i Toni Coll. 
 
Desprès d’assolir els sostres de Sierra Nevada, ens despedim dels quatre 
amics que ja han exhaurit les seves vacances i la resta encetem la tercera i 
última part d’aquest viatge a Andalusia. 
 
Passem un parell de dies recorrent i visitant alguns pobles emblemàtics de la 
Alpujarra, com Lanjarón, Órgiva, Pampaneira, Bubión, Capileira, Trevélez, 
Juviles, Cádiar i Ugíjar. Tot seguit travessem el Puerto de la Ragua entrem a la 
comarca de Guadix i anem cap a La Calahorra, Jérez del Marquesado i pugem 
a pernoctar al Refugi del Postero Alto situat a 1.907metres d’alçada, lloc idoni 
per abastar el tres-mils Orientals de Sierra Nevada. 
 

 
Refugi Postero Alto 

 
Picón de Jeréz, Juntillas i Pelao 

 
El dimarts dia 5 ens llevem matí i a les set ja estem iniciant l’ascensió camí del 
Port de Jérez, per tal de guanyar els grans i desolats alti-plans per on poc a poc 
ens anirem aproximant cap els nostres objectius. Passem primerament per un 
curiós lloc de referència anomenat la Piedra de los Ladrones i a tres quarts de 
dotze del migdia arribem al Puntal de Juntillas, situat al mig del cordal entre els 
altres dos pics que volem assolir. 
 

 
Puntal de Juntillas 

 
Cerro Pelado, al fons Alcazaba i 

Mulhacén 
 



Primerament anem al Picón de Jérez i com  a cloenda de la campanya de cims 
deixem el Cerro Pelado. Tots aquets cims son molt arrodonits i l’únic fascinant 
que tenen és l'esguard privilegiat sobre l’Alcazaba, el Mulhacén i el Veleta. A 
part de la visió d’altres alçades mitges del gran Massís, que segons diverses 
fonts apunten que ultrapassen la cinquantena de tres-mils. 
 
Després fem una curta estada per Guadix, pernoctem a las Cuevas del Tio 
Tobas, són cases-cova molt ben arranjades i visitem el castell-palau de la 
Calahorra construït el 1509/1512, per Don Rodrigo, Fill del Cardenal Mendoza. 
 

 
Patio de los Leones de la Alhambra 

 
Pati de la Acequia, al Generalife 

 
I a partir del dijous dia 7, ja ens movem per Granada capital, per realitzar el 
darrer capítol d’aquest projecte, que era inqüestionable, uns dies de descans 
en aquesta càlida ciutat, mig àrab, mig cristiana, assaborint la seva essència 
entre el Genil i el Darro, l’Albaicín, la Alhambra i el Generalife. ¡Un Plaer!.... 
 


