
Raquetes de neu a Conangles (Val d'Aran) 
 

Data: diumenge 23 de març de 2014 

 

Assistents (13): Maria Alías, Meli Carrilero, Lluís Díaz, Joan Gassol, Encarna 

Hidalgo, Pilar Hidalgo, Montse León, Maria Antònia Llaberia, Joan Marquès, 

Pablo Marquès, Dani Ros, Amèlia Salvat, Joan Sentís. 

 

Km: 7  Desnivell: 324 m  Hores: 2,27 

 

El dissabte 22 pugem fins a Vilaller on es fa el repartiment de dorsals i un 

briefing sobre la prova. Al matí ha plogut i s'espera l'arribada d'un front amb 

baixada de temperatures. Per sort, el refugi de Conangles, situat al costat de la 

carretera poc abans de l'entrada sud del túnel de Viella, està molt ben 

condicionat i podem compartir-lo amb els organitzadors del C.E. Reddis. 

Mentre fora cau una nevada feble, dintre gaudim d'un sopar abundant i bona 

temperatura. 

 

  
  

El diumenge a les 7 del matí tothom amunt, esmorzar consistent i a les 9 es 

dóna la sortida dels participants del Circuit no competitiu. Mitja hora després 

sortiran els corredors de la Copa. El recorregut marcat per la vall de Conangles 

és de 7 km i comença per la pista del GR11 que puja al Port i estanys de Rius. 

La feble nevada de tota la nit no s'atura, encara que sembla que només rebem 

la barrufa provinent del vessant nord. El sol s'entreveu a vegades darrera els 

núvols, fa vent però els participants anem guanyant desnivell. 

 

  
 



Quan arribem al primer control i avituallament, apareixen i ens deixen enrere el 

corredors de la Copa, superant amb energia el pendent, el vent i el fred. La 

pujada entre bosc acaba al fons de la vall on el GR s'enfila. Aquí passem el 

segon control i comença la baixada entre bufades fortes de la ventada que 

arrossega la neu. Ràpidament però, entrem una altra vegada al bosc i més 

protegits, seguim els corriols marcats entre la fageda que baixa gradualment 

cap el fons de la vall i cap al refugi.  

 

  
 

A la una de la tarda continua nevant i dintre el refugi es fa el lliurament de 

premis, l'aperitiu i el sorteig de regals. La jornada acabarà a Vilaller, on a les 

antigues escoles ens ofereixen un dinar de comiat acompanyat per l'agradable 

sorpresa de melodies tradicionals interpretades per un grup d'acordionistes de 

la Ribagorça.  

 

 


