
Tomb pel Parc Nacional d’Aigüestortes i llac de Sant Maurici. 
 
Dates: entre els dies 20 i 24 de juny de 2014 
 
Participants: Maria Alías i Joan Marquès. 
 
Passant la nit del dia 20 a la bonica població pirinenca d’Espot, pensàvem arribar el dia 21 al refugi 
de l’estany Llong i allí sopar i fer nit, però el que no ens esperàvem era trobar neu vora els 2000 
metres d’alçada, tan sols clapes, per la qual cosa no dúiem ni polaines ni crampons. 
Desafortunadament a 2200 metres les clapes eren extenses i no ens va quedar mes remei que 
aprofitar les petjades deixades per aquells que ens havien precedit i ajudats amb els pals poder 
superar els casi 2500 metres del Portarró d’Espot. Per sort, el sol havia fos la neu de l’altre costat i la 
baixada fins el refugi no va ser gens angoixosa. 

 
Pujant per damunt del corrent del riu del Portarró 
(2350 m.) 

 
Refugi de l’estany Llong (2000 m) el matí fred del dia 
22 de juny 

Comentant el tema de la neu amb el guarda del refugi, ens va assabentar de que la baixada del 
Contraix estava completament coberta i que sense crampons era perillós passar-hi. Així que anant a 
la recerca d’una solució per poder seguir el nostre camí sens plantejar la possibilitat de baixar per la 
pista cap a Bohí i a mig camí agafar un transport que ens dugué fins la presa de Cavallers i d’allí a 
peu cap el refugi de Ventosa i Calvell.  

A banda de la neu que vàrem trobar al camí, tot just a pocs metres del refugi un nou entrebanc, ja 
que el torrent que uneix l’estany de Travessani amb el negre baixava tan cabalós pel desglaç que 
alguns excursionistes donaven la volta enlloc de creuar-lo, i qui ho feia s’havia de treure les botes 
per a tal d’evitar que els hi entrés l’aigua per dalt. 
El nostre final d’etapa era el refugi de Colomers tot superant el port de Caldes a 2550 metres 
d’alçària. No cal dir que entre ambdós refugis la quantitat de neu acumulada era alta per l’època del 

 
Torna a aparèixer la neu al barranc de Llastres, a 
tant sols 2170 m d’alçada. 

 
Refugi Joan Ventosa i Calvell del C.E.C. a 2220 m i a 
tocar del estany Negre 



any en que ens trobàvem, així que un cop deixat enrera l’estany de Travessani, la marxa pel damunt 
de la neu es va fer lenta i inacabable, per si fos poc, per poder fer cap al coll, vàrem haver de 
flanquejar per tal d’evitar la forta pendent coberta de neu de l’estany del port de Caldes. 

Un cop al Port vàrem baixar seguint per la neu en direcció est per l’accidentat sender senyalat com a 
GR 11. Accidentat perquè la neu el cobria a trams, perquè l’excés d’aigua produïda per el desglaç 
l’inundava a estones i perquè les pedres caigudes durant l’hivern el cobrien i obligaven a anar fent 
salts per damunt seu. Tot plegat feien del camí una autèntica pista americana. 

Alguns dels estanys i llacs que vàrem veure encara estaven parcialment gelats. Cada cop que 
havíem de posar les botes en remull, ben bé que ho notàvem!. 

La arribada al refugi ja no va tenir més entrebancs i només cal dir que el pontet de fusta abastat per 
creuar un petit rierol es va malmetre sens dubte per la gran quantitat d’aigua que va fer caure alguna 
que altra pedra muntanya amunt.   

 
Pala de neu cap el port de Caldes a 2550 m. 

 
Balcó de baixada al estany del port de Caldes.  

 
GR 11 camí vers el refugi de Colomers, al fons el pic 
Gran de Sendrosa (2706 m) 

 
GR 11 camí vers el refugi de Colomers, les aigües 
van cap al lac Mort 

 
Furioses aigües que es mengen el sender. 

 
Lac Mort a 2250 m aprox., encara gelat. 



 
Seguint el GR 11 vam fer cap a l’antic refugi i després de creuar pel damunt de la presa, un petit coll 
ens dugué als lacs Long i Obago on vàrem poder observar les antigues i abandonades edificacions 
de la central elèctrica sense haver de trepitjar neu, però de seguida iniciarem la forta i zigzaguejant 
pujada 
 

 
Un cop dalt del Port de Ratera de Colomers, vora els 2600 metres, apareix de nou la neu, i per si 
això no fos prou, es va posar a ploure. La pluja va ser curta i passat el Port de Ratera d’Espot va 
parar, però la neu ja no ens va abandonar fins just a tocar les parets del refugi d’Amitges, fent que 
flanquejar a la vegada que baixàvem fos qüestió de nervis adrenalínics. 
 

 
Flanquejant cap l’estany de la Munyidera (2480 m) 
vers el refugi d’Amitges 

 
Refugi d’Amitges (2380 m), al fons els Encantats 
(2745 m) 

 
Pontet malmès a Colomers 

 
Refugi i lac Major de Colomers (2130 m) 

 
Antic refugi de Colomers avui abandonat 

 
Port de Ratera d’Espot 



 

 
Les Agulles d’Amitges (2750 m) des d’una finestra 
del refugi (2380 m) 

 
Curiós exemplar que treu flors per sota les fulles 
(Estany de Cavallers a 1730 m) 

 
Del refugi d’Amitges al aparcament del Parc Nacional d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici ens separaven 
vora una desena de quilòmetres, distància que ja no ens preocupava ja que era tot per pista, encara que al 
principi molt inclinada i pedregosa, i sempre de baixada. Va voler el destí que tan just vam arribar a la porta 
del vehicle, es posés a ploure, pluja que pràcticament ja no va parar en tot el viatge fins a prop del Pla de 
Santa María, sent en algunes estones forta tempesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Us ha agradat?, a nosaltres molt tot i les grans pales de neu que no ens esperàvem. 
Ja ho sabeu, si voleu repetir-ho, nosaltres us acompanyarem. 

 
Pla entre el lac Long i el Lac Obago, al fons el circ de Colomers 
 


