
Pirineus: ascensió al Milieu (3.130m) i al Tapou (3.150m)  
 
 
Dates: 07/08/09 setembre 2012  
 
Participants (7): Susana Álvarez, Pili Fargas, Marcel Fortuny, Joan Gassol, 
Montse León, Pili Inostroza i Toni Coll. 
 
Itinerari: El divendres día 7 els participants sortim a diferents hores de Reus i 
de Tarragona i fem cap al càmping “Le Pain de Sucre” , situat vora la carretera 
entre els poblets de Gedre i de Gavarnie. Plantem les tendes, sopem i aviat 
anem a descansar. 
 
Dissabte dia 8 de bon matí sortim del càmping amb els vehicles i anem a 
Gavarnie i tot seguit prenem la pista del barrage d’Ossue, deixem els cotxes al 
final de pista en el petit pla situat sota la represa d’Ossue (1.830m). 
 
Iniciem l’ascensió creuant el barranc, tot seguint el GR-10 HRP direcció Sud 
fins el torrent de la Canau i poc abans de la cabana de Lourdes (1.947m), 
deixem el GR i continuem pujant cap a l’O. per un corriol mig desdibuixat que 
s’enfila per terreny herbat vora el torrentet d’Aube. 
 

  
 
Pugem pel vesant E. dels pics Rond de 2.346m. i Pointu de 2.515m. Arribem al 
primer estany (2.374m.) del grup de llacs de Montferrat, on hi fem un descans i 
un mos. 
 
En acabar continuem ascendint cap al NO. superant un seguit de ressalts fins 
que ens situem a la base del torrent de Tapou, ens enfilem per aquest angost  
pedregam per aproximar-nos a la base dels nostres objectius. 
  
Una vegada superat aquest trencat indret ens trobem amb una petita vall, que 
poc a poc s’eixampla i modera el pendent, fins conduir-nos a un pedregós collet 
situat ja en la carena que uneix el gran pic de Tapou amb el pic del Milieu, últim 
tres mil meridional del massís del Vignemale. 
 
 
 
 
 



 
Encarem primer el cim del Milieu, que esdevé mirador excepcional de la 
serralada i particularment del Grand Tapou i a continuació retornem al collet de 
la carena i afrontem la aresta del Tapou que en el tram final es va estrenyent i 
esdevé bastant aèria. Pel vols del migdia assolim el segon cim i albirem el cim 
del Montferrat a primer terme i el Gran Vignemale al fons. 
 

  
 
El descens l’efectuem pel mateix recorregut de pujada, recollim els cotxes i 
retornem al càmping a mitja tarda. Al vespre per celebrar-ho anem plegats a 
sopar en una típica pizzeria del llogarret de Gavarnie . 
 
El diumenge cinc companys retornem cap a casa i els altres dos es queden uns 
dies més de vacances fent turisme per aquests Pirineus septentrionals. 
 

 


