
Ascensió al Cotiella  (2.912 metres) 
 
Localització: Pirineu aragonès. 
 
Participants (3): Joan Gassol, Toni Coll i Pere López. 
 
Dates: 25 i 26 d’octubre de 2017. 
 
Els passat dies 25 d’octubre varem anar amb el cotxe fins el poble de 
Barbaruens, a on poc abans d’entrar al poble surt una pista a l’esquerra que 
arriba fins a Plan, l’agafem i fem uns tres quilometres i mig fins trobar una gran 
explanada on deixem el cotxe, som a uns 1.420 metres d’alçada. 
 

 
Punt on comencem a caminar.                Creuant el barranc del Salt del Gargalluso. 

 

En aquest punt agafem un camí que des del començament puja fort fins que 
troba el GR 5, el qual agafem amunt i ja no el deixarem fins el refugi d’Armeña 
que és on pensem pernoctar avui.  
Per arribar al refugi primer passem un primer barranc amb un rierol que dona 
pas al Salt del Gargalluso, creuem tres barrancs més i pugem fins el coll del 
Ibón a 1.905 metres, després baixar fins el mateix ibón d’Armeña i finalment 
arribar al refugi. 
Al arribar al Refugi estem sols, agafem aigua a la font de Riances, a 25 metres 
del refugi, fem una mica de llenya per encendre la llar que tenim al refugi, 
sopem i dormim. 
 

 
Refugi d’Armeña.                                               Font de Riances. 

 
A l’endemà sobre dos quarts de vuit del matí sortim del refugi en direcció NO, 
però de seguida el camí gir cap a l’O. 
Des de que hem sortit del refugi el camí és un gran Pedregal, quan es va fent 
de dia ens acostem a Piedra Blanca, una zona de simes producte d’un procés 
d’erosió càrstic. 



Una vegada superada aquesta zona que és com un gran laberint, ens acostem 
a les parets del Circ d’Armeña, el qual anem rodejant fins arribar als peus del 
coll de Cotiella, el qual superem amb una petita grimpada. 
Una vegada al coll podem veure el que ens queda, a la dreta el Cotiella i a 
l’esquerra el Cotielleta, i al mig el gran coll de la Colladeta. 
Per arribar fins a la Colladeta tenim que fer una gran travessia sense pujar ni 
baixar gaire, una travessia que al començament és fàcil però que de mica en 
mica es transforma en delicada, per arribar a prop del coll el qual també 
superem amb una petita grimpada. 
 

 
       Coll de Cotiella i Colladeta a l’esquerra.                Última pala abans del cim. 

 
Una vegada a la Colladeta no més cal girar a la dreta i amunt i per una ampla 
pala pedregosa arribar al cim quan són les 11:15 hores.  
El Cotiella amb els seus 2.912 metres és un cim que paga la pena de l’esforç 
que s’ha de fer per arribar-hi, té una impressionant vista, des d’ell es pot veure 
a l’esquerra i ben a prop la Peña Montañesa, girant cap a la dreta podem 
contemplar el Monte Perdido, La Munia, el Bachimala, el Posets, el Perdiguero i 
tot el massís de la Maladeta amb l’Aneto.  
Dalt del cim fa vent i fred, i quan son les 12.00 hores tornem per on hem vingut, 
passem pel refugi on dinem i tornem a baixar fins el cotxe al qual arribem quan 
son les 17:25 hores. Hem fet un desnivell acumulat de 1.692 metres, hem trigat 
unes 12 hores i hem fet un total de 22 quilòmetres. 
 

 
Cotiella 2.912 metres. 


