
Cim del Taillón 3.144 m. i Pic del Midi de Bigorre 2.877m. 
 
Data: dies 22, 23 i 24 d’agost de 2016 
  
Participants (4): Montse Leon, Joan Gassol, Pili Inostroza i Toni Coll 
 
Ascensions: Cim del Taillón (3.144m.) i el Pic de Midi de Bigorre (2.877m.) 
  
Distància aprox. recorregut del Taillón 14 Km. (anar i tornar). 
 
Descripció: El pic del Taillón, també conegut com la punta Negre, forma part del 
massís del Mont Perdut i està situat a cavall entre el “Parque Nacional de 
Ordesa” i el “Parc National des Pyrénées”. La primera ascensió fou realitzada 
l’any 1792 per l’il·lustrat pireneísta i militar Vicente de Heredia Alamán en el 
decurs dels treballs per delimitar la línia de la frontera amb França. A finals del 
segle XVIII,  aquest aragonès fill de Graus va realitzar nombrosos treballs i 
mesuraments geodèsics pel Pirineu. També fou pioner en altres cims com la 
Peña Montañesa, l’Argualas i probablement fou el primer en assolir el Mont 
Perdut abans que Ramond, però de moment no s’ha pogut contrastar la 
informació, perquè molts dels seus informes i treballs han desaparegut o han 
quedat dispersos entre els arxius militars de l’època. 
 
Itinerari: Dilluns dia 22: sortim de Tarragona a quarts d’onze del matí, anem cap 
a Lleida,Viella, entrem en territori francès i poc desprès ens deturem vora el riu 
Garona per dinar de picnic. Desprès cerquem l’Autopista del Sud de França i 
anem de Montrejeau a Tarbes, on la deixem i continuem cap a Lourdes, 
Argelès-Gazos, Luz-St.-Sauveur, Gèdre i Gavarnie. Plantem les tendes i ens 
instal·lem al càmping Pa de Sucre. 
 

 
Port Bujaruelo Taillón 

 
Barranc del Glaciar del Taillón 

 
Dimarts dia 23: A les 7h. anem amb cotxe a Gavernie, prenem la carretera  
d’accés a les pistes d’esquí i continuem fins l’aparcament del Col de Tentes, 
situat a 2.208m.a. Deixem el vehicle i pels vols de les 8h. iniciem l’ascensió, 
seguim el kilòmetre i mig del traçat de la vella carretera fins el Port de Bujaruelo 
2.272m.a. 
 



 
Coll de Serradets 

 
Bretxa de Roland 

 

A partir del Port continuem cap a l’Est seguint el sender que recorre la base de 
la impressionant cara Nord del Taillón fins arribar al torrent per on baixen les 
aigües provinents del desglaç de les seves altes congestes. Aleshores la traça 
s’orienta cap el S.E. i s’enfila tot cercant el millor pas lliscant entre pol·lïdes 
graonades fins arribar al coll de Serradets situat a 2.587m.a.. 
 

 
El dit i Falsa Bretxa 

 
Carena del Taillón 

 

A l’altre vesant del coll destaca una gran grua a frec del refugi de Serradets 
vora una gran zona reservada per les obres d’ampliació. Sortegem els 
obstacles i ens dirigim cap a la gegantina bretxa de Roland que té prop d’un 
centenar de metres d’alçada i quaranta d’amplada. Superada la portalada 
arribem als 2.807 m.a.. 
 

 
Cim i Perdut al fons 

 
Midi de Bigorre des del Taillón 



Ja en territori aragonès, el sender gira en angle recte cap a ponent, ressegueix 
la base dels verticals murs del Bazillac, creua la Falsa Bretxa situada a 
2.909m.a. i delimitada per “El Dedo” i afronta el darrer tram seguint la carena 
fins al cim. L’horitzó de cims que ens envolta és immens presidit pel Mont 
Perdut a primer terme i més lluny el Pic del Midi de Bigorre coronat d’antenes. 
Mai hi hem estat en aquest cim tan especial i creiem que podria ser un 
excel·lent complement d’aquesta grata excursió. 
 
Dimecres dia 24: A primera hora recollim els estris, pleguem les tendes i 
emprenem el viatge d’aproximació al complex científic del Pic du Midi, cim de 
2.877m.a. que domina la regió de La Bigorre. Retornem a Luz-St.-Sauveur i 
prenem la carretera del N.E.. En poc més d’una hora superem el coll del 
Tourmalet de 2.115m.a., baixem fins l’estació d’esquí de la Mongie situada a 
1.800m.a.. Deixem el cotxe al aparcament de l’estació i prenem el telefèric, que 
tot i fent un transbord en el pic Taulet a 2.342m.a., en quinze minuts ens deixa 
al cim del Midi, també conegut pels francesos com la muntanya que abraça al 
cel. 
 

 
Estació de la Mongie-Midi 

 
Pic de Midi 

 
Aquest complex va ser construït l’any 1880, i s’ha anat ampliant i reformant fins 
l’any 1960, compte amb diverses estacions amb cúpules, telescopis i altres 
instruments per l’estudi i observació del Sol, la Lluna i tota la nostra galàxia, 
l’any 1963 la NASA hi va realitzar la cartografia de la Lluna per les missions 
Apol·lo.  
 

 
Edifici Interministerial 

 
Bretxa iTaillón des del Midi 



L’edifici principal amb la seva altíssima torre de telecomunicacions destaca en 
l’extrem Nord de la gran terrassa de prop de 600m2, des d’on s’albiren els 
principals massissos del Pirineu i des d’on distingim amb precisió la Bretxa de 
Roland i el cim del Taillón. 
 
En els darrers anys, a part de tot el tema científic i de telecomunicacions, la 
supervivència d’aquesta gegantina instal·lació s’ha vist garantida gràcies a la 
divulgació del seus coneixements dirigits cap el món de l’educació i cap el 
turisme en general. Per facilitar aquestes activitats l’estació complementa la 
seva oferta amb un museu, un bar restaurant i un hotel. 


