
 

47a expedició/trekk a la Patagònia 
 
Dates: 14 a 31 de gener de 2010  
 
Participants (4): Maria Cinta Prats, Josep Mariné, Pili Inostroza i Toni Coll. 
 
Viatge i Itinerari: 
 
Iniciem el viatge el dijous dia 14 de gener. En aquesta ocasió volem amb 
Alitalia via Barcelona-Roma-Buenos Aires i el divendres dia 15 a les nou del 
matí arribem a l’Aeroport Internacional Ezeiza de la capital Argentina. Ens 
hostatgem al Regis Hotel, situat al carrer Lavalle a dos quadres del celebèrrim 
Obelisc de l’Avinguda “9 de Julio”. La grandesa d’aquesta ciutat de destí i la 
típica atmosfera bonaerense ràpidament ens impregna els sentits. 
 

 
Plaza de Mayo – Buenos Aires 

 
Av. 9 de Julio – Buenos Aires 

 

Recorrem les grans avingudes i passegem pels llocs més emblemàtics: Plaça 
San Martín. Torre dels Anglesos. El Congreso. Barri del Retiro. Avinguda del 
Llibertador, la més llarga de Buenos Aires d’uns 35 km. Parc Thays, amb la 
seva gran flor metàl·lica de pètals articulats. Barri de Palermo. Riu de la Plata i 
el Tigre. Monument de los Españoles. Centenari de la Emancipació. Barri i 
Cementiri de la Recoleta. Església del Pilar. Café Tortoni, fundat el 1858. 
Avinguda i Plaça de Mayo. El Cabildo. Catedral Metropolitana, amb el 
Mausoleu de San Martin. Casa Rosada. Barri de San Telmo. Barri de la Boca, 
amb l’estadi del Boca Juniors. Caminito. Puerto Madero i al vespre Sopar i 
Tango a la Esquina Carlos Gardel.  
 

 
Riu La Leona 

 
Calafate 



 

El dissabte dia 16 pel matí encara tenim temps per passar pel Casal de 
Catalunya i al migdia des de l’Aeroport interior Jorge Newbery volem cap a la 
Patagònia amb l’Austral d’Aerolínies Argentines. El primer objectiu és el Parc 
Nacional “Los Glaciares” situat al extrem sud occidental de la província de 
Santa Cruz. A mitja tarda arribem la població de El Calafate, ens hostatgem al 
hotel del Glaciar i anem a fer el típic sopar a la braseria Don Pichón, excel·lent 
mirador del Lago Argentino i de la Serralada Andina. 
 

 
Llacuna Capri 

 
Campament Llacuna Capri 

 

El diumenge dia 17 comencem a recórrer la Patagònia, anem per la famosa 
Ruta 40 direcció Nord cap El Chaltén, voregem el gran llac Argentino i ens 
deturem a mig camí prop del llac Viedma, en el Parador La Leona, situat vora el 
riu del mateix nom. Lloc llegendari de la Patagònia Austral conegut per 
diferents fets, com el que li va donar nom l’estiu de 1877, quan una femella de 
puma, “la lleona”, va atacar i malferí l’explorador científic argentí Francisco 
Pascasio Moreno, alies “Perito Moreno”, en el decurs de la seva expedició a la 
recerca de les fonts del Riu Santa Cruz. Tot seguit continuem viatge, arribem al 
El Chaltén ingressem al sector Nord del Parc Nacional los Glaciares i a les 
dotze tocades del mig dia carregats amb les motxilles iniciem el sender cap el 
Cerro Fitz Roy, acampem vora la llacuna Capri.  
 

 
Llacuna dels Tres 

 
Mont Fitz Roy 

 

Dilluns dia 18 de bon matí continuem pel sender que ens porta als campaments 
Poincenot i Rio Blanco, situats prop dels farallons del gran massís. Pel mig de 
terreny aspre i feréstec ens atansem fins la llacuna dels Tres, que resta 
encastada als peus de la gran paret. El temporal de neu i boira ens va retallant 
l’esguard i per la tarda retornem cap el nostre campament de la llacuna Capri. 



Dimarts dia 19, el temps continua molt incert, seguim el sender de les llacunes 
Madre e Hija i ens traslladem cap el campament De Agostini, situat vora la 
llacuna Torre als peus de Glaciar Grande. El dimecres dia 20 continua el mal 
temps i la pluja, tot plegat ens dificulta la visió del Cerro Torre, un pèl decebuts i 
ben remullats emprenem el retorn cap a El Chaltén. Ens instal·lem al 
confortable Poincenot Hotel per apaivagar el desencís dels aiguats i per sopar 
anem al restaurant la Tapera, instal·lat en una càlida cabana de troncs. 
 

 
Cóndor Andino 

 
Península Magallanes 

 

Dijous dia 21 el temps canvia i de bon matí anem a contemplar l’espectacular 
sortida del Sol quan projecta els primers colors malva sobre les nues parets del 
Fitz Roy. Desprès d’esmorzar seguim el camí per veure el “Chorrillo del Salto” i 
tot seguit anem fins el mirador de les “Aguilas” i el dels “Cóndores”. Al migdia 
emprenem el retorn a Calafate.  
 
Divendres dia 22 Anem cap a la Península Magallanes i ingressem en el sector 
Sud del Parc Nacional “Los Glaciares”. Durant el viatge contemplem el 
majestuós vol del còndor sobre la infinita pampa on habiten els guanacs. 
Recorrem un sender que voreja el braç “Rico del Lago Argentino” fins que 
arribem enfront dels impactants murs blancs del “Glaciar Perito Moreno”. Els 
blocs ultrapassen la seixantena de metres d’alçada, mentre els gairebé tres 
kilòmetres de la llengua avancen inexorablement esmorronant tones de gel 
contra les aigües del canal dels “Témpanos”. Un petit vaixell turístic ens hi 
apropa per gaudir la dimensió d’aquesta obra genial de la Natura. 
 

 
Glaciar Perito Moreno 

 
Glaciar Perito Moreno 

 

Dissabte dia 23 Continuem viatge cap el Sud i cap al Oest, creuem la frontera 
pel pas internacional “Don Guillermo” i entrem a Xile per visitar el Parc Nacional 



“Torres del Paine”. Hi entrem pel sector del llac “Sarmiento” i acampem vora la 
riba sud del llac “Pehoe”. El diumenge 24 de bon matí ens traslladem als plans 
de “l’Hostería les Torres”, seguim el sender de la vall del riu Ascencio i ens 
enfilem fins la llacuna Torre per contemplar els tres espectaculars monòlits de 
prop de 3.000 metres de roca llisa. 
 

 
Vall del riu Ascencio 

 
Torres del Paine 

 

Dilluns dia 25 anem a “Puerto Pudeto”, creuem el llac Pehoe amb un catamarà i 
acampem a la riba nord del llac, sota la “Quebrada de los Vientos”. Tot seguit 
emprenem el sender que ens porta cap els llacs Skottsberg i Nordenskjöld. 
Desprès ascendim per la vall del Francès fins els miradors superiors situats just 
als peus dels “Cuernos del Paine”.  
 

 
Guanaco 

 
Llac Pehoe i Cuernos del Paine 

 
Notro 

 
Vall del Francés 

 

Durant tota la nit ens acompanya la tempesta amb forts aiguats i dimarts dia 26 
continua el xàfec intermitent, seguim el sender Grey que va cap el llac i cap la 



glacera de Grey, però el dia no ens permet gaudir de la bellesa d’aquest 
paratge. Retornem aviat cap el campament i al migdia creuem novament el llac 
Pehoe i continuem viatge fins a Puerto Natales. Ens hostatgem al Hostel 
Natales i anem a sopar al típic restaurant “Última Esperanza”. 
 

 
Estret de Magallanes 

 
Primera Angostura 

 

Dimecres dia 27 continuem viatge, ens apropem a Punta Delgada a frec de 
l’estret de Magallanes, el creuem per la primera “angostura” amb el ferri 
Patagonia Valparaiso, fem cap a Puerto Espora, continuem pel territori xilè de 
I’illa “Grande de Tierra del Fuego”, i altre cop entrem a l’Argentina, però en 
aquesta ocasió pel pas fronterer de Sant Sebastian. Estem en el cor de la 
Patagònia profunda, hereva de la pretèrita “Terra Incògnita” on tot era 
desconegut i on la civilització hi penetrava lentament. La inflexió la va 
determinar la creació de grans Estàncies productives entre els segles dinou i 
vint, època daurada del comerç de la llana. Per assaborir aquella essència 
llegendària, ens internem en la immensa praderia solcada pels rius Candelària i 
Fuego i ens hostatgem en la Estància Las Hijas, que encara es dedica a la cria 
de ovelles tot combinant la explotació ramadera i de la llana amb la del turisme. 
 

 
Ovella Patagònica 

 
Galpón d'Esquila 

 

Dijous dia 28 de bon matí, contemplem els gautxos amb els cavalls i amb els 
colies conduint els ramats de corders cap als “galpons d’esquila”, on es 
realitzen les tasques d’esquilar les ovelles i on tracten la llana. Continuem 
viatge tot seguint la petja dels primitius habitants de Tierra del Fuego, es a dir: 
els indis “Fueguinos”, que geogràficament es diferenciaven en quatre pobles: 
els Kaweskar o Alacalufes al NO., els Selk’nam o Ones al N., els Yàmana o 
Yahgan al S. i els Haush al SE. Creuem el “Paso Garibaldi” i entrem a la vall de 
“Tierra Mayor” prop del llac Fagnano i ens hostatgem en el refugi Solar del 



Bosque, que resta isolat al mig d’un bosc quasi impracticable solcat per rius, 
llacs, torberes i aiguamolls. Certament no devia ser gaire diferent en temps dels 
indis. Recorrem el sender de la llacuna Esmeralda, territori extremadament moll 
i fangós en el que hem de caminar amb molta cura i amb botes d’aigua altes 
fins els genolls. 
 

 
Llacuna Esmeralda 

 
Alga Cachiyuyo 

 

Divendres dia 29 al llevar-nos ens sorprèn un immaculat mantell blanc, en ple 
estiu ha nevat tota la nit, esmorzem i continuem viatge cap el Sud fins la 
població de Ushuaia, situada a la riba nord del Canal de Beagle. Segons els 
argentins és la ciutat més austral del mon, mentre que pels xilens aquest mèrit 
escau a Puerto Williams, petita població de l’illa de Navarino ubicada a la riba 
sud del Canal. De totes maneres la sensació és que ens trobem molt allunyats 
de tot arreu. Deixem l’equipatge a l’hotel Mònaco i anem a fer una excursió 
matinal pel Parc Nacional de “Tierra del Fuego”. Recorrem el sender litoral vora 
les badies Lapataia i Ensenada, creuem exuberants boscos de lenga, ñirre, 
maiten, canelo, coihue i guindo. Observem que en moltes branques dels arbres 
hi prolifera el fong comestible anomenat Pa d’Indi, i en les caletes vora el mar 
trobem que hi abunda el Cachiyuyo, alga també comestible.  
 

 
Parc NacionalTierra del Fuego 

 
Fong Pa d'Indi 

 

Desprès de dinar anem cap a la badia de Ushuaia i una vegada al Port ens 
embarquem en un catamarà que ens porta a traves de les agitades aigües del 
Canal de Beagle cap la illa Birds o dels ocells o moixons, on contemplem 
Biguans i Cormorans Reials, Grisos i de Coll Negre. Després anem a la illa Sea 
Lions, on albirem nombrosos grups del Llops Marins. Més tard atraquem en un 
illot i baixem per observar la vegetació austral, identifiquem diverses plantes 
com la llareta, el neneo i la chaura, a més de líquens de tot tipus. Per últim 



arribem a Les Eclaireurs o illa dels exploradors, coronada amb el gran far de 
més de vint metres d’alçada i tot seguit retornem a Ushuaia. Al vespre anem a 
degustar la centolla austral a la “La Cantina Fueguina.” 
 

 
Canal Beagle Cormorans i Llops Marins 

 
Far Les Eclaireurs 

 

Dissabte dia 30 anem a visitar l’Estància Haberton, situada a uns vuitanta 
kilòmetres a l’est d’Ushuaia. Fou fundada l’any 1886 pel prodigiós missioner 
anglicà Thomas Bridges i va ser la primera finca productiva instal·lada a Tierra 
del Fuego. Esteban Lucas Bridges, fill de Thomas, va continuar l’obra del seu 
pare i altres familiars encara la regenten avui en dia. L’any 1999 el Govern 
Argentí la va declarar “Monumento Històrico Nacional”. Tot seguit ens 
embarquem en la llanxa semirígida “Albatros” i anem a la illa Martillo o 
Yécapasela en idioma Yàmana. Està ocupada per diverses colònies de 
Pingüins Papua o de Vintxa, Patagònics i Rei. 
 

 
Pinguí de Vintxa - Illa Martillo 

 
Pingüí Patagònic - Illa Martillo 

 
Diumenge dia 31 finim aquest recorregut per aquestes terres del “Ultimo 
confín”. 


