
L’estany de Mascarida amb raquetes (Pallars Sobirà) 

Data: dissabte 17 de març de 2018 

Hores: 5 Km: 6  Desnivell: 600m 

Participants (19): Josep Mariné, Maria Cinta Prats, Dani Ros, Amèlia Salvat, 

Toni Coll, Pili Inostroza, Pere López, Tatiana Stupina, Joan Gassol, Montse 

León, Joan Marquès, Maria Alías, Josep Maria Badia, Pilar Fargas, Maria 

Antònia Llaberia, Marcel Fortuny, Susana Álvarez, Meli Carrilero, Lluís Díaz  

Divendres 16 fem la llarga aproximació amb cotxes fins el poble de Tavascan, 

al extrem nord del Pallars Sobirà, la previsió meteorològica no és massa bona. 

Dissabte de bon matí aparquem a l’estació d’esquí, 10km més amunt, amb 

poca gent i sol radiant. Som a 1.716 metres d’alçada. Ens havien avisat de la 

molta neu acumulada i comprovem que és veritat. El perill d’allaus està en 2-3.  

 
Estació de Tavascan 

 
Remuntant el torrent 

 

La temperatura és de 1ºC i la neu està en perfectes condicions. Amb les 

raquetes als peus remuntem el torrent de Mascarida amb un fort pendent que 

dificulta la progressió. Primer per sota de l’únic remuntador i després girant cap 

a la dreta (oest) seguint el curs d’aigua que a penes podem albirar als pocs 

forats que l’enorme tou de neu deixa visibles. Però el bon temps ens anima, 

sabem que la finestra de cel clar no durarà tota la jornada. A poc a poc anem 

guanyant alçada, treballant el costerut itinerari. Sense presses, entre riures, 

fotos i bromes, triguem gairebé tres hores en salvar els successius esglaons i 

arribar a la vora de l’estany de Mascarida, a 2.330m. Al menys això diu el GPS,  

 
Rampes finals de la pujada 

 
Aquí hauria de ser l’estany 

 



perquè no hi ha rastre d’aigua, només veiem uns grans munts de neu al fons 

del circ natural de muntanyes on deu ser l’estany, entre 2 i 3m per sota. Fem un 

mos i reposem forces. Poques vegades hem vist un paisatge pirinenc tan 

carregat de neu. El cel ja s’ha entelat de núvols i comencen a caure les 

primeres volves de neu. Els companys més forts tenien previst remuntar fins el 

coll i assolir el cim del pic de Campirme, de 2.632m que tenim al davant.  

 
Descansant a la vora de l’estany 

 
Baixant sota la feble nevada 

 

Però davant de l’evident complicació del temps, girem cua i baixem. A poc a 

poc, amb precaució i evitant els pendents que puguin ser proclius a les allaus, 

desfem la ruta de pujada i a 2/4 de 3 de la tarda som de nou a l’estació. La 

nevada no afluixa però encara ens permet baixar fins el poble, unes hores més 

tard descarregarà amb intensitat deixant-t’ho tot ben blanc, mentre nosaltres 

gaudim de la companyia sota un bon aixopluc. 

 


