
Parc Nacional Hoang Lien (Vietnam) 

Dates: 5 i 6 d’octubre de 2017 

Km totals: 21,6 Hores totals: 9,53 Desnivell acumulat:+ 688 -1.058 

Participants: Meli Carrilero, Lluís Díaz  

El parc nacional de les muntanyes Hoang Lien està situat al nord-oest del 

Vietnam, a prop de la frontera xinesa. És una zona muntanyosa de gran bellesa 

natural al peu del Fan Si Pan, que amb 3.143m és el pic més alt del país. 

L’accés al cim es fa mitjançant un telefèric, però nosaltres van optar per no 

pujar-hi ja que els núvols tapaven el cim i tota possibilitat de vista panoràmica. 

 
Els núvols amaguen els cims 

 
Telefèric del Fan Si Pan 

 

L’excursió a peu de dos dies sortia de Sa Pa, petita ciutat que en el darrers 

anys ha conegut un gran desenvolupament turístic. A les ordres d’un guia local, 

anem per senders rurals que planegen entre els turons dedicats quasi en 

exclusiva al conreu de l’arròs, el principal aliment de la població. El clima 

tropical i monsònic del país fa que plogui cada dia, un o dos xàfecs sobtats.  

 
Sa Pa 

 
Conreus d’arròs 

 

A més de les muntanyes i el paisatge, l’altre atractiu d’aquesta zona és la 

persistència d’algunes de les ètnies minoritàries del país, amb llengües i 

costums diferents avui protegides. Al Vietnam, superpoblat amb 96 milions 

d’habitants, hi ha 54 ètnies diferents, com vam veure al Museu Etnogràfic de 

Hanoi. La ètnia viet, la majoritària, constitueix el 80% de la població, però 

acostuma a poblar les zones planes del país i és poc present a les muntanyes 

del nord i del centre, allunyades del desenvolupament general.  



 
Parella de l’ètnia Hmong 

 
Dona de l’ètnia Dzao 

 

En el nostre recorregut anem travessant alguns poblats on podem observar les 

escenes quotidianes de la vida rural d’aquesta gent amable i somrient que 

encara vesteixen en molts casos la seva roba tradicional. Fer bones fotos no és 

cap problema. Veiem una agricultura de supervivència, que tot i haver 

colonitzat en terrasses admirablement construïdes els pendents més escarpats 

de les muntanyes, es porta a terme amb treball manual i sense maquinària.  

 
Seguint el camí 

 
Segant l’arròs 

 

Vietnam és un dels majors productor mundials d’arròs, tant a les muntanyes 

com a les zones planes, com el delta del Mekong, on es fan tres collites l’any. 

L’alta temperatura, vora els 30ºC dia i nit, i també la considerable humitat 

ambiental (mitjana del 84%) amb pluges diàries, fan que la vegetació sigui 

exuberant, selvàtica, amb flors de colors llampants i barrancs i rierols amb 

aigua corrent per tot arreu, que la gent del país travessa amb sandàlies. 

 
Flor del plataner 

 
Travessant un barranc 

 

Quan els núvols comencen a tancar-se i amenaça la pluja, trobem un lloc per 

dinar i deixem que caigui el xàfec mentre mengem ben aixoplugats. 



La tarda es fa curta, som a prop de l’Equador i aquí hi ha només 12 hores de 

llum, a les 5 ja comença a caure el capvespre. Poc abans arribem a Ta Phin, 

un llogarret on farem nit en una casa-alberg amb bany tradicional inclòs. Ens  

 
Terrassa de la casa alberg  

 
La casa alberg 

 

faran un sopar típic, el setmenú, compost de diversos plats a compartir amb 

sopa, peix, carn, verdura, postres i arròs, naturalment. La cervesa local és molt 

bona. Dormirem a sobre d’uns fins matalassos al terra de fusta del primer pis, 

protegits amb mosquiteres. L’endemà esmorzem i seguim la caminada. 

 
Mercat de Ta Phin 

 
La cansaladeria 

 

Travessem el centre del poblet, amb mercat, dispensari mèdic i escola. 

Bastants animals domèstics corretegen per tot arreu: ànecs, porcs (vietnamites, 

és clar), vaques, gossos (que també es mengen). Anem de nou pels camins 

que voregen camps i més camps d’arròs ja segats. Alguns bous d’aigua  

 
Tradició i progrés 

 
Sender entre la selva 

 

mengen tranquil·lament els rostolls. Pugem alguns suaus turons amb zones 

boscoses d’autèntica selva tropical abans de travessar de nou les zones de 

poblament dispers esquitxades de cases entre els conreus. Ens diuen que el 



50% per cent de la població vietnamita té menys de 25 anys, un creixement 

demogràfic important que podem copsar veient la gran quantitat de criatures 

que ens trobem pels camins. Són molt observadores, alegres i rialleres, i es 

converteixen en l’objectiu predilecte de les nostres càmeres.  

  
 

  
 

El segon dia la caminada és més curta, el sol de mig matí es fa notar en un cel 

amb pocs núvols, cal protegir-se. Després de 9 km fets xino-xano en tres hores 

i mitja, baixem fins trobar la carretera on el bus ens portarà de retorn a Sa Pa. 

 

Wikiloc 1r dia: 

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=20731102 

Wikiloc 2n dia: 

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=20731889 

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=20731102
https://ca.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=20731889

