
Ressenya de les dues últimes excursions preparatòries per l’Expedició al 
Damavand, cim culminant de la Serralada de l’Elbruz, situat al Nord del país de 
Iran, i a l’ ensems, sostre de l’Orient Mig. 

 

Pirineu Central (Massís del Perdiguero) 
 
Data: dies 14 i 15 de juliol de 2017 
 
Participants:Joan Gassol, Montse Leon, Pilar Fargas i Josep M. Badia 
 
Ascensions: Hito de Perdiguero (3.170m.) 
                       Pic de Perdiguero (3.222m.) 
 
Desnivell positiu: 1.872m. (de 1.350m a 3.222m) 
 
Temps total invertit :11h.30m. 
 
Itinerari: El divendres dia 14 anem a Benasc i pernoctem al Càmping Ixeia.  El  
dissabte dia 15 a primera hora anem amb cotxe a l’inici de la Vall d’Estós, 
deixem el vehicle a l’aparcament, situat a 1.350m. i a les 6 hores iniciem 
l’excursió. Seguim la pista que discorre per la riba esquerra del riu d’Estós 
 

 
Vall del Perdiguero 

 
Collado Ubago 

 
Deixem enrere el petit embassament d’Estós, passem per la Palanca 
d’Aiguacari i més tard anem a frec de les runes de l’ermita de Santa Ana. 
Deixem a mà dreta la bifurcació amb el sender de Batisielles, continuem per la 
pista fins el Torrent de Montidiego i arribem als plans de la cabana de Turmo. 
Creuem novament el riu i continuem l’ascensió per la riba septentrional de la 
Vall d’Estós. 
 

 
Descans en la pujada 

 
Perdigueret i Tuques d’Ixeia 

 



El dia va despuntant i es consolida la nitidesa del cel, continuem ascendint, 
primer entre pins i després per bucòliques pastures. Anem obliquament direcció 
NE. Contornejant els contraforts de la Tuca de la Gargallosa i tot seguit entrem 
en la Vall del Perdiguero. L’ascensió pren cada cop més verticalitat.  
 

 
Massís de la Maladeta des del cim 

 
Llac del Portillon, a França 

 
A dos quarts de dotze arribem al “Collado Ubago”, un breu respir i enfilem la 
llarga i robusta carena pedregosa que ens condueix primerament fins al 
promontori del Hito del Perdiguero i desprès d’un parell de sifonades coronem 
el cim del Pic de Perdiguero a dos quarts de dues del migdia. Les vistes 
magnífiques en totes direccions i el dia esplèndid. 
 
De baixada, ja cansats, apareixem de nou els pedregars, ara més complicats 
de negociar. La tartera de blocs grossos encara es podia dominar. La tartera de 
pedres petites estava bastant descarnada i relliscava, però bé, amb compte 
anaves baixant; però la de blocs mitjans era la pitjor, doncs posaves el peu 
damunt d'una pedra i es desmuntaven les que tenies sota. De totes formes, 
vam anar força bé, amb molt de compte i alguna caiguda.  
 

 
Cim del Perdiguero, el Posets al fons 

 

 
 



Pirineu Central (Massís de la Maladeta) 
 
Data: dies 18 i 19 de juliol de 2017 
 
Participants: Pepe Vázquez i Toni Coll 
 
Ascensions: Cim d’Aneto (3.404m.) 
 
Desnivell positiu: 1.454m. (de 1.950m a 3.404m) 
 
Temps total invertit :11h.30m. 
  
Itinerari : El dimarts dia 18 al migdia ens apropem a Benasc i fem nit al 
càmping Ixea. El dimecres dia 19 a les cinc del matí prenen el bus que porta al 
Plan de Senarta i al Pont de Corones de Vallibierna. A un quart de set del matí 
iniciem l’ascensió a l’Aneto per la clàssica ruta de la Vall de Corones. 
 

 
Vall de Corones 

 
Coll de Corones 

 
La previsió del temps ja ens augurava un dia ple de sorpreses meteorològiques 
i efectivament vàrem tenir de tot: Clarianes, nuvolades blanques, grises i 
negres. Estones curtes mig solejades, boires, plugims febles, breus aiguats i 
aiguaneu. I també ràfegues de vent gèlid que ens deixaven garratibats. És a dir 
que va ser un dia molt entretingut. 
 

 
Estany Coronat 

 
Glacera d'Aneto 

 



Congestes de neu adornaven la muntanya per sobre els estanys, però el Coll 
de Corones cada cop esta més despullat de neu. Una vegada assolit i situats 
en el vessant oriental ja ens podem calçar els grampons i continuar l’ascensió 
per la glacera d’Aneto de manera més còmoda fins el planet anterior al Pont de 
Mahoma. Efectuem la repetida maniobra de guardar els grampons i lligar-nos la 
corda a l’arnès, per tal de superar l’aeri i afilat pas amb la màxima seguretat i 
alhora matar el temps d’espera per deixar passar primer als excursionistes que 
baixen del cim. Però en aquesta ocasió estem de sort i només ens hem 
d’esperar mitja hora. 
 

 
El Pont i l'Aneto 

 

 
Pont de Mahoma 

 
A dos quarts d’una del migdia arribem al cim. Celebrem amb il·lusió i joia 
aquest moment tant especial que sempre experimentem al cim, ens afanyem a 
fer fotos i aviat emprenen el retorn perquè el vent ens fueteja amb les seves 
gèlides ràfegues. 
 

 
Cim d'Aneto 


