
Circuit català de raquetes de neu (FEEC): Valls d'Àneu 

 

Data: diumenge 23 de febrer de 2014 

Hores totals: 3,53  Km: 9,55 Desnivell acumulat: 545 m 

Participants (11): Maria Alías, Susana Álvarez, Meli Carrilero, Toni Coll, Lluís 

Díaz, Marcel Fortuny, Pili Inostroza, Josep Mariné, Joan Marquès, Pablo 

Marquès, Cinta Prats. 

Un any més tornem a participar en aquesta prova no competitiva que organitza 

la FEEC. Dissabte 22 pugem fins aquest allunyat racó del Pallars Sobirà i fem 

nit a Esterri d'Aneu. A la tarda pugem a Isil on recollim els dorsals i la 

documentació de la prova, que ens expliquen mitjançant unes fotos sobre 

l'itinerari i altres detalls. Hi ha 300 persones inscrites i l'esforç organitzatiu és 

important. 

 
Sortida de la prova 

 
Pujada entre bosc 

 

Diumenge al matí prenem la sortida mitja hora després dels atletes participants 

en la Copa de Europa i Copa Catalana. Ells van corrents i fan el recorregut 

senyalitzat en una hora, nosaltres necessitarem gairebé quatre per fer els casi 

10 kilòmetres, encara que anem tranquil·lament, gaudint del sol, la bona 

temperatura i de l'imponent paisatge nevat. Més amunt d'Alós d'Isil, al refugi del 

Fornet, hi ha la línia de sortida. Remuntem la pista de Montgarri que segueix la 

Noguera Pallaresa fins que creuem un pont i s'enfilem entre bosc per l'obaga 

de la vall. Hi ha força gent que deixem passar metre les dures pujades fan la 

seva selecció. Tot el recorregut està ben identificat i no hi ha pèrdua possible.  

Quan portem una hora arribem a un punt de control i avituallament. El paisatge 

que ens envolta condensa totes les belleses del Pirineu hivernal. Mirem passar 

els corredors de la Copa que baixen ja a tot drap i enfilem una altra pujada forta 

entre bosc. És qüestió d'anar dosificant l'esforç, la temperatura és agradable 

però la neu de l'obaga es manté en perfecte estat.   



 
Pirineu hivernal 

 
La baixada 

 

Arribem als 1.800 metres d'alçada i comencem llavors la forta baixada per 

terreny inclinat amb tobogans que més d'un baixa assegut. Una vegada al fons 

de la vall, la tornada es fa per les planes vora el riu fins trobar de nou el control, 

el pont i la pista fins la línia d'arribada. Tots els companys ens reagrupem i ens 

fem la foto de grup com a recordatori d'aquesta jornada satisfactòria. 

El darrer acte previst per l'organització és un dinar pallarès a la plaça d'Isil, amb 

l'acostumat sorteig de regals. Només resta emprendre la tornada per carretera 

cap a casa.  

   


