
Ascensió al pic Pelopín amb raquetes de neu (Aragó) 

Data: dissabte 18 i diumenge 19 de març de 2017 

Cim assolit: Pelopín (2.007m) 

Participants: Joan Marquès, Maria Alías, Toni Coll, Pili Inostroza, Joan Gassol, 

Montse León, Meli Carrilero, Lluís Díaz 

Hores totals: 5,15  Km: 8  Desnivell: 615m  

Amb l’ànim de acomiadar l’hivern trepitjant neu i comptant amb una bona 

previsió meteorològica, pugem dissabte cap a Linás de Broto, petit poble prop 

del parc nacional d’Ordesa on passarem la nit. Diumenge al matí deixem els 

cotxes al pàrquing habilitat a l’entrada del túnel de Cotefablo, a la carretera 

N260a, a 1.419 metres. Ja no hi neu en aquesta alçada i amb les raquetes a la  
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motxilla prenem el sender PR-HU-117, que s’eleva entre bosc en direcció oest 

salvant el desnivell fins el llom de la serra per on passa una pista i ja es pot 

veure el nostre objectiu. Tenim la primera visió panoràmica del cims nevats de 

Sierra Tendeñera en direcció nord. Anem ara en direcció sud fins que trobem la 

neu contínua i ens calcem les raquetes, cap als 1.692m. És qüestió de seguir 

encara les marques i balises del PR i després la pista que zigzagueja guanyant 

el vessant cobert de neu ja fora del bosc. Una vegada dalt de la carena 

arrodonida, la seguim en direcció sud-est en direcció al cim. El dia és esplèndid 

amb un cel blau i sense núvols, el sol llueix amb força com en una primavera  
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avançada. Aquestes temperatures han fet desaparèixer la neu del vessant solà 

i només roman al costat obac. A poc a poc anem guanyant el desnivell en un 

esforç tranquil i relaxat. Tres hores després de sortir som al cim. No bufa ni una  

gota de vent. Ens felicitem, fem les fotos, mengem quelcom i gaudim del 

paisatge que és impactant. Cap a l’oest destaca l’aguda punxa del pic d’Anayet. 

Al nord, la serra Tendeñera ocupa l’horitzó i ens tapa la visió dels massissos 

del Balaitús i Vignemale. Una mica cap a l’est apareix clarament la cadena 

axial, dominant el conjunt tot el grup de tresmils del Mont Perdut, des dels 

Gabietos i Taillon, amb la Bretxa de Roland, el Casc, l’Espatlla, el Marboré i les 

Tres Sorores: Cilindre, Perdut i Soum de Ramond, acabant amb la Punta de las 

Olas abans del coll d’Añisclo. La baixa alçada del nostre mirador ens priva de 

més cims prestigiosos. Per a ser el darrer dia de l’hivern, no ens podem 

queixar.   

 

Al cim del Pelopín, amb el massís del Mont Perdut a al darrere 

Detalls: https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16859327 
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