Travessa de primavera pel Parc Nacional d’Aigüestortes i
estany de Sant Maurici (Pallars Sobirà)
Dates: divendres 7, dissabte 8 i diumenge 9 de maig de 2010
Itinerari: Espot – Prat de Pierró - Estany de Sant Maurici – refugi d’Amitges.
Hores: 4,40 Desnivell:741 m
Participants (5): Meli Carrilero, Lluís Díaz, Dani Ros, Amèlia Salvat, Joan
Sentís.
Tot i que la previsió meteorològica no és favorable, pugem divendres a la tarda
en cotxes particulars per Montblanc, Tàrrega, Agramunt, Artesa de Segre, coll
de Comiols, Isona, Tremp, la Pobla de Segur, Sort i Llavorsí fins Espot (Pallars
Sobirà) on fem nit a l’alberg Les Daines. Al cel alternen núvols i clars, encara
que a la nit plovisqueja.
De bon matí, deixem els cotxes a l’aparcament del Prat de Pierró, a 1.640 m, a
l’entrada del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. La neu està
en retirada i permet la pujada sense problemes per GR11 seguint el riu Escrita
fins l’estany de Sant Maurici.

El sol i els núvols juguen a donar al paisatge primaveral un gran atractiu mentre
la temperatura és suau. Seguim per la pista (GR11) que puja al refugi
d’Amitges i a l’alçada de l’estany de Ratera (2.130 m) ens veiem obligats a
calçar-nos les raquetes de neu. A partir d’aquí el paisatge encara mostra el
guarniment hivernal de neu, que ho cobreix gairebé tot, encara que els torrents
i rierols baixen plens. El riu de Ratera forma una gran cascada que veurem a la
baixada. L’estany de Ratera encara està mig congelat, igual que l’Estanyola.
De l’estany de la Cabana no veiem ni rastre, amagat sota el tou de neu. Anem
pujant sense problemes, fartant-nos de fer fotos i admirant l’esplèndid escenari
què ens envolta.

Portem quasi 5 hores de pujada quan arribem al refugi d’Amitges, situat a 2.380
metres d’alçada en una balconada que domina la vall. Som els primers en
arribar-hi, encara que al llarg de la tarda faran cap dos grups nombrosos
d’esquiadors de muntanya. És un refugi molt ben condicionat i regentat, on
podem sopar abundantment i dormir còmodament, mentre fora el temps canvia,
el cel es tapa i la nevada comença.

El termòmetre marca 2ºC quan poc després de les 8 del matí del diumenge
iniciem la baixada. La nevada és intensa encara que la visibilitat ens permet un
descens sense perills. Tota l’alegria del paisatge primaveral d’ahir s’ha tornat
en grisor hivernal també atractiva que ens acompanya fins que, arribant a Sant
Maurici, la neu es transforma en pluja. Només ens queda refer el còmode
GR11 de baixada fins els cotxes. Ha estat una travessa moderada i plaent.

