
Alps: Tour del Mont-Blanc 2a part (Chamonix – França) 
 
Dates: 25 a 27 de juny de 2017 
 
Participants: Meli Carrilero, Lluís Díaz 
 
Km totals: 24  Hores totals: 17 Desnivell total: +1.721 -1.200 
 
Quan a l’agost del 2012 vam fer el Tour del Mont-Blanc, vam deixar pendent el tram 
més proper a Chamonix, un recorregut en balcó sobre la vall, entre els poblets de Le 
Tour i Les Houches, amb la millor panoràmica possible sobre la cara nord del 
massís, que ara pretenem completar. La bona previsió meteorològica ens falla quan 
el diumenge 25 a les 8 del matí, plovisqueja al poblet de Montroc-le-Planet (1.354m). 
A més, ens trobem amb el sender GR-TMB ocupat per les més de dues mil persones 
participants a la Marató del Mont-Blanc, quina casualitat. Els 10’ teòrics de camí fins 
Tre-le Champ es transformen en una hora llarga acompanyant els participants i els 
animadors. Després sabrem que el Kilian Jornet guanyarà la prova.  
 

 
Marató del Mont-Blanc 

 
Escales del tram equipat 

 

Ja sense corredors, una pujada sostinguda entre boires ens porta al tram equipat 
proper a l’Aiguillete de l’Argentière, conjunt d’escales metàl·liques i baranes que 
salven un tram escarpat. Sense deixar de pujar, arribem més tard a la Tète-aux-
Vents (2.132m), encreuament de senders assenyalat amb una gran fita. Som al cor 
de la Reserva Natural de les Aiguilles Rouges. Teníem previst fer una variant fins el 
llac Blanc, a 2.352m, però la nul·la visibilitat i la inestabilitat atmosfèrica ens 
dissuadeix, així que prenem el camí de baixada cap el refugi de la Flegère (1.877m) 
final d’etapa previst. Sortosament, poc després el temps millora i sembla que els 
núvols es van obrint, mostrant una part del fabulós panorama que diuen es divisa 
des d’aquí, amb el cim més alt dels Alps, que albirem per primera vegada. 
 

 
La Tête-aux-Vents entre la boira 

 
Els núvols es van obrint 

 

A les 2 de la tarda hi arribem, trobem un control d’avituallament de la marató ple de 
gent i molta animació. Hem fet 7km i 921m de desnivell en 6h a un pas molt tranquil.  



El refugi està mig ple, ens instal·lem i passem la tarda gaudint de la panoràmica i de 
la fabulosa posta de sol il·luminant els cims i les geleres que tenim just al davant. 
 

 
Impagable posta de sol des del refugi de la Flegère 

 

El dilluns 26 a les 8 ja caminem pel sender en cornisa que manté l’alçada i ens 
regala una passejada memorable en un matí esplèndid. Amb raó aquest sender rep 
el nom de ‘Grand Balcon’. Transcorregudes més de dues hores arribem a Planpraz 
(1.999m), estació intermèdia del telefèric. Aquí descansem, fem un mos i  
 

 
El Grand Balcon 

 
Escales finals al cim de Brévent 

 

contemplem els nombrosos parapents que s’enlairen en la calma matinal. Ara ens 
espera la llarga pujada fins l’estació superior del telefèric, que acaba al cim del pic 
de Brévent, a 2.525m, passant abans pel coll del mateix nom, on s’ajunta el GR5  
 

 
Baixant del Brévent 

 
Refugi de Bellachat 



que ve d’Holanda. Un tram caòtic entre cresta rocallosa amb alguna escala ens 
deixa al cim, el punt més alt d’aquest itinerari. Aprofitem per fer un entrepà abans 
d’encarar la ràpida baixada fins el senzill refugi de Bellachat (2.152m) amb poca gent 
i ambient familiar. Avui hem fet gairebé 11 km en 7,30h i 800m de desnivell positiu. 
Tal com estava previst, a la tarda els núvols enteranyinen el cel i cau algun feble 
ruixat. El panorama continua sent excepcional, per nosaltres és el millor d’Europa. 
 

 
Chamonix des del refugi de Bellachat 

 
Tram final entre bosc 

 
A l’endemà, dimarts 27, la fresca ens acompanya en la baixada de 7 km i 1.200m de 
desnivell negatiu que farem en 3,30h fins el fons de la vall, al poble de Les Houches, 
travessant de nou el bosc i retrobant al final el brogit urbà. Amb el bus anem a 
Chamonix on passem la tarda repassant llocs emblemàtics i sempre recordats 
d’aquesta vall incomparable on sens dubte hi tornarem més vegades.  
 

 


