
PORT D’ENVALIRA  PIC MAIÀ  PIC ORTAFÀ

Data: Diumenge 24 de maig 2013

Participants: Maria Cinta Prats, Josep Mariné, Sabina Díaz i Jordi Mariné

Ascencions: Pic Maià (2614m), Pic d’Ortafà (2612m)

Recorregut raquetes:

Sortim a les 9,15 h, ctra. Pas de la Casa, Port d'Envalira just on es troba la gasolinera, darrera hi ha un                     

lloguer de motos de neu.

Anem pujant pel llom poc a poc per unes suaus pendents de neu, es poden veure les cornises de la                   

cresta, al fons el Port d'Envalira. Sense dificultat arribem al Pic Maià a les 11 h., on hi ha un edifici                    

d'un repetidor i darrera una indicació del pic Maià.

Aquí podem contemplar el gran plató de neu i les boniques vistes del Principat, també veiem el pic                 

Ortafà que no es troba massa lluny.

Seguim davallant suaument pel grans camps de neu per arribar a un coll que separa el dos cims i per                   

una curta pujada arribem a les 12,30 h al pic Ortafà, on gaudim d’unes fantàstiques vistes.

Retornem pel mateix itinerari, arribant al cotxe a les 14,30 h. Bonica excursió on vam trobar gran                

quantitat de neu i sense aglomeració d'excursionistes. El temps ennuvolat, però va aguantar i les              

temperatures normals del temps.

Recorregut corredor:

Sortim a les 9,15 h des del mateix punt d’inici i després d’una hora de marxa i abans de la pujada pel                     

llom, ens desviem a l’esquerra per baixar i anar a buscar els corredors, que a pesar dels núvols es                  

divisen a la vessant nord-est del pic de Maià.

Flanquegem ja equipats i encordats per arribar a peu del corredor Akelarre. L’inici d’aquest comença              

amb una suau pendent de 45º, però ràpidament ens posem a 50º-55º. La neu està en molt bones                 

condicions i ens permet avançar sense cap dificultat.



La part final del corredor, la inclinació augmenta fins a 65º. Superem aquest tram amb l’ajuda de                

piolet, tascons i friends. Les blaves cornises a la part superior de l’últim tram ens obliguem a                

desviar-nos una mica de la trajectòria, deixant-nos en una posició completament vertical. En aquest             

punt la neu està menys compacta, fet que exigeix concentració i celeritat a l’hora de fer l’últim esforç                 

per assolir el pic.

La sortida ens deixa a pocs metres del cim i al costat del repetidor. Després de contemplar unes                 

magnífiques vistes, davallem per l’ampli llom del vessant sud i en poc més de una hora estem al                 

cotxe.


