
Vall de Cardó - Parc Natural de l’Alt Pirineu - Pallars Sobirà 

Data: Dilluns dia 23 i dimarts dia 24 de juliol de 2018 

Participants (5) :  Joan Gassol, Josep Mariné, José Vázquez, Joan Aubia i 

Toni Coll. 

Ascensions: Campirme (2633m.) i Montforcado (2634m.) 

Distància recorregut : 10 Km. 

Temps : Total 7h. Efectiu 6h.05m. Parades 55m. (05m.+40m.+10m.) 

Desnivell : Uns 1000m. 

Descripció de l’excursió amb l’Itinerari seguit: El 17 de març d’enguany 

vàrem fer una raquetada per la vall del torrent de Mascarida amb la intenció 

d’assolir el cim del Campirme. El temps es va desgavellar a mitja pujada i a 

partir de la Pleta de Gavàs i de les rodalies de l’estany de Mascarida les grises 

nuvolades varen progressar ràpidament segrestant els cims i l’esguard, mentre 

la tempesta de neu ens expulsava d’aquest blanc santuari. 

 
Refugi Pleta del Prar 1720m. 

 
Serra de Cadius al fons 

 

A l’estiu tot és més fàcil i en aquesta ocasió la muntanya vestida de verd, 

agraïa la nostra presència i ens donava la oportunitat que veníem cercant. El 

passat dilluns per la tarda ens dirigim cap a Tavascan i tot seguit cinc 

quilòmetres més fins el càmping d’alta muntanya Bordes de Graus situat a 

1360m. 

Pel matí del dimarts completem amb cotxe els cinc quilòmetres de carretera 

que ens resten fins el Refugi de la Pleta del Prat  ja a 1720m. A les 7h. del matí 

iniciem l’excursió, que discorre inicialment pel camí paral·lel al telecadira de 

l’Estació d’Esquí d’Alta Muntanya Tavascan Pleta del Prat.  

Aviat deixem el camí i continuem pel sender que voreja per ponent el Torrent 

de Mascarida, superem la Pleta de Gavàs, 2130m. en la que encara es serven 

mig enrunades dues velles cabanes de pastors i prop de quarts de nou del matí  



 
Estanys de Mascarida i del Diable 

 
Mascarida i Montforcado al fons 

 

arribem a l’estany de Mascarida,.2320m. Un bell paratge encerclat per la Pala 

de Montareny a l’Est, la Serra de Cadius o de Mascarida al mig, el cim bessó 

del Montforcado al NO. I finalment més allunyat cap el Nord el pic de la Coma 

del Forn. 

 
Carena del Campirme 

 
Cim del Campirme 2631m. 

 
Trinxera de Llevant 

 
Trinxeres de Ponent 

 

Enfilem cap el SE. anem seguint les ziga-zagues del sender que guanya 

còmodament la carena de la Serra de Campirme. Desprès continuem cap el 

Sud ascendint gradualment fins el coll de Finestres i fins el cim del Campirme. 



Trobem restes i vestigis de trinxeres i nius de metralladores pertanyents a la 

línia del front de guerra del Pallars establerta el maig de 1938. 

 
Serra de Cadius 

 
Montforcado 

 

A les 10h. continuem per la serra de Cadius fins culminar el característic cim 

del Montforcado i prop de les 11h. iniciem el descens directe als estanys del 

Diable i Mascarida, on reprenem el sender de retorn a la Pleta del Prat. A les 

13h 15m. aprofitem per dinar al Refugi i per la tarda iniciem el retorn cap a casa 

sota forts aiguats i curtes calamarses. Hem estat de sort i les inclemències ja 

ens han agafat al cotxe. 

 
Cim del Montforcado 2634 

 
Baixant del Montforcado 

 


