
Tour del Mont-Blanc (França-Suïssa-Itàlia) 

Dates: 17 al 24 d’agost de 2012 

Participants: Meli Carrilero, Lluís Díaz, Dídac Díaz, Loli Martel. 

El Tour du Mont-Blanc (TMB) és un itinerari de 215 km al voltant del massís 
que acull la muntanya més alta dels Alps i de l’Europa occidental. Està 
considerat el trek més espectacular i famós del continent, travessant indrets 
únics al peu de mítiques muntanyes i geleres. Sol estar molt freqüentat als 
mesos d’estiu, per això nosaltres vam triar la segona quinzena d’agost. La 
disponibilitat limitada de dies de vacances ens va portar a fer una versió 
reduïda de 8 dies en comptes del 10 habituals. També ens van aconsellar fer-lo 
en sentit contrari a com diuen les guies publicades i aprofitant tres telefèrics i 
una jornada en bus, ens ha quedat un recorregut que hem marcat al mapa al 
final del text. Després de la llarga aproximació de gairebé 1000 km en cotxe, a 
migdia del divendres 17 deixem el cotxe a l’aparcament del poblet de le Tour, 
passat Chamonix. Un telefèric i un telecadira ens pugen prop del col de Balme, 
a 2.191m, frontera entre França i Suïssa. Dinem davant d’un gran paisatge: la 
vall de Chamonix dominada pel Mont-Blanc i més a l’esquerra, les agulles del 
Dru i la Verte.  

 
Col de Balme 

 
Champex-lac 

El cel és clar i sense núvols, fa calor. Des d’aquí iniciem el llarg flanqueig que 
agafant una variant, ens permet recórrer la vall de Trient i passar per sota de la 
seva gelera. Deixem enrere el refugi de les Grands i travessem per un pont el 
torrent glaçat al costat del Chalet du Glacier. Aquí neix la Bisse du Trient. Les 
bisses són una espècie d’antigues sèquies que fan servir al Valais suís per tal 
de canalitzar les aigües glaçades cap a conreus i prats. Seguint el seu curs 
arribem al coll de la Forclaz, a 1.526m. Ens allotgem a l’hotel al costat de la 
carretera, junt amb molts més excursionistes de diferents països. Hem fet 4,30 
hores, gairebé tot de baixada. 

El segon dia farem una etapa llarga però còmoda. Sortim de bon matí de la 
Forclaz pujant suaument entre bosc. Allà baix veiem la vall del Roine y 
Martigny. Al replà de la Giète trobem una cabana on el pastor ens ven un 
formatge elaborat allà mateix. La pujada acaba al Portalo, sortim del bosc i 
baixem fins el refugi de Bovine. A continuació ve una llarga baixada entre bosc, 
la gent que puja en sentit contrari es veu ofegada per la calor. Champex és un 
conjunt de nuclis dispersos al fons de la vall que travessem en lleugera pujada 
fins Champex-lac, una bonica població a la vora del llac on es reflexa la silueta 



nevada del Gran Combin. Anem a l’alberg del Club Alpí Suís on ens allotjarem 
còmodament. Veiem que la sequera ha arribat també als Alps. 

Per tal d’evitar el tram del TMB que recorre la poblada Val Ferret suïssa, a les 7 
del matí de l’endemà prenem un bus que, passant per Orsières, ens estalvia 
una etapa i ens deixa al poblet de Ferret, a la part alta de la vall, on comencem 
la pujada lenta i progressiva que corona el Grand Col Ferret, a 2.537m per on 
entrem a Itàlia.  

  
Panoràmica des del Grand Col Ferret 

Aquí comença el seguit de panoràmiques excepcionals que gaudirem a la part 
italiana del tour. Aprofitant el temps sec i calorós i el cel clar, podem albirar tots 
els cim i glaceres que durant tants anys hem sentit parlar i ara podem guaitar. 
El Mont Dolent, frontera entre França, Suïssa i Itàlia, presideix el coll. La seva 
gelera transcorre paral·lela a les de Pré de Bar i Triolet. Més a l’oest, les 
esmolades crestes de l’agulla de Leschaux i les Petites i Grands Jorasses. Allà 
sota es veu, al fons de la profunda Val Ferret italiana, el refugi Elena, cap on es 
despenja el sender que seguirem. Seguim després la baixada més suau fins 
l’aparcament d’Arnuva on a l’una de migdia i amb tota la calor d’un estiu massa 
càlid, iniciem la soferta pujada fins el refugi Bonatti. Avui hem fet la jornada 
completa de 8 hores, però el premi és un refugi nou, arranjat com un hotel 
d’alta muntanya, molt ben gestionat on, després de l’acostumat sopar a les 7, 
passarem una relaxada nit.  

    
Panoràmica des de la Testa Bernarda 

Dilluns dia 20 evitem la curta baixada fins Courmayeur i prenem una altra 
variant que puja a la Testa Bernarda, de 2.534m, amb la millor panoràmica 
possible de tot el vessant italià del massís, des del col de la Seigne al Grand 
Col Ferret. Destaquen la mítica aresta de Peuterey que mena al cim nevat del 
Mont-Blanc i la Dent du Geant amb l’aresta de Rochefort que acaba a les 
Grands Jorasses. Restem embadalits davant tal espectacle i pensem que val la 
pena passar una mica de calor per tal d’assaborir aquest plaer. La baixada pel 



llarg llom herbat ens porta al refugi Bertone atapeït de gent dinant i poc després 
d’un descans, la caiguda gairebé vertical entre bosc per un sender en llaçades 
cap a les primeres cases de Courmayeur, la capital italiana dels Alps.  

 
Refugi Bonatti 

 
Baixada a Courmayeur 

Dimarts 21 aprofitem el telefèric de Dolonne per salvar el fort desnivell fins el 
refugi de Maison Vielle on comencem a caminar. El sender puja lentament en 
cornisa perllongant el recorregut panoràmic que ens fa passar per sota del 
Mont-Blanc i el conjunt de geleres que es despengen: Brenva, Freney, 
Brouillard i Miage. En totes es pot veure la minva recent pels efectes de 
l’escalfament global. Descansem en el punt més alt de l’itinerari i comencem la 
baixada fins el fons de la Val Veny on hi ha el lac Combal format pel desgel. Els 
joves del grup es remullen i més tard fem la darrera pujada fins el refugi 
Elisabetta. El trobem atapeït, avaria d’aigua en dutxes ni lavabos i mal 
gestionat, una pena. 

L’endemà a les 7 ja estem caminant, con gairebé cada dia. Resta una curta 
pujada fins el Col de la Seigne, per on retornem a França de nou. Una llarga 
baixada fins el refugi dels Mottets ens permet repostar aigua i entrepans per tal 
d’encarar la nova pujada, la més dura del nostre tour, els 876 metres de 
desnivell fins el Col des Fours que fem sota la calor i amb calma. Tres hores 
d’esforç pacient ens fan coronar un lleig coll de naturalesa mineral guarnit d’una 
línia d’alta tensió. Per sort el Col de la Croix du Bonhomme i el seu refugi són a 
prop. Hi arribem després de 9 hores d’esforç. Avui era l’etapa reina del viatge i 
l’hem superada. Durant el sopar es desferma una tempesta de llamps i trons i 
cau un bon ruixat. Potser el temps canvia per fi. 

 
Lac Combal 

 
Baixada del Col de la Seigne 

 
El penúltim dia, dijous 23, fem una altra etapa llarga. Recuperat el Col de la 
Croix de Bonhomme, filmem un grup d’isards mentre baixem al Col du 
Bonhomme i també les marmotes que xisclen al nostre pas matiner tot fent la 
llarga baixada travessant la reserva natural de les Contamines-Montjoie. Aviat 



el sender es transforma en pista i veiem molta gen que hi puja. Deixem enrere 
el xalet-refugi Nant Borrant i per la capella de N. D. de la Gorge entrem per una 
zona esportiva i lúdica al nucli urbà de les Contamines. És migdia, comprem 
uns entrepans i encarem la pujada fins els xalets du Truc. El dia es mostra 
xafogós i els núvols guanyen terreny. La darrera baixada la farem sota la fina 
pluja que confirma el canvi de temps. El magnífic refugi de Miage ens acull en 
un indret idíl·lic sopant i dormint sota les cinc Dômes du Miage i la seva gelera.  

 
Refugi Col Croix du Bonhomme 

 
Alegria al Col de Tricot 

La darrera jornada comença amb la dura pujada al Col de Tricot, però les 
nostres cames ja estan entrenades i ens costa menys. A dalt tenim a la vista 
vell coneguts: les agulles de Bionassay i Goûter, enmig del les quals s’escola la 
gelera de Bionassay. El trenet del Nid d’Aigle ens porta a la memòria l’escalada 
del Mont-Blanc. Travessem el torrent de la gelera per un divertit pont penjant i 
fem la darrera pujada fins Bellevue i l’estació del telefèric que ens baixa a les 
Houches a les 12 del migdia, final del nostre particular Tour del Mont-Blanc. 

L’endemà teníem previst fer una etapa complementària per la zona de les 
Aiguilles Rouges, el balcó a l’altra banda de la vall de Chamonix, més conegut i 
accessible. Però el canvi de temps ha portat núvols que tapen el cel i fan inútil 
pujar per tal d’intentar gaudir de la panoràmica de la cara nord del massís. 
Decidim pujar a veure les restes minvants de la Mer de Glace en el trenet de 
Montenvers i baixar a peu. A la tarda, un grau aiguat cau sobre Chamonix i ens 
confirma que hem tingut molta sort en el nostre viatge, com així creiem. 

 



 

 


