
53a expedició: Trek al Camp Base de l’Everest (Nepal) 

Dates: 23 octubre a 16 novembre de 2018 

Participants: (5): Meli Carrilero, Joan Gassol, Jacobo Díaz, Dídac Díaz, Lluís 

Díaz 

Dades aproximades: 160km caminats en 15 dies. Desnivell acumulat: 8.000m  

El dia 24 d’octubre ens trobem a Katmandú els cinc expedicionaris, dos han 

vingut des de Madrid via Abu Dhabi i tres des de Barcelona via Estambul. Ens 

espera Thakur Tiwari, el guia que vam conèixer al 2014 durant el trek als 

Annapurnes i que enguany ens acompanyarà amb tres portejadors. L’endemà 

ja volem a Lukla, a 2.850m, un vol de 25’ molt emocionant, amb avions de 16 

places que poden operar en aquesta petita pista penjada a les muntanyes. Aquí 

agafem la ruta a peu, molt freqüentada per gent de mig món que ve a veure les 

muntanyes més altes del planeta. Quatre hores de camí entre bosc i poblets, 

de pujades i baixades contínues i ja som a Phakding, a 2.640m on fem la 

primera nit, hi ha molts lodges disponibles. Fa fresca, 14ºC i plou lleugerament. 

 
Aeroport de Lukla 

 
Pont penjant camí de Phakding 

 

2n dia: A les 6 ja és ple dia, seguim remuntant el curs del Dudh Koshi (riu de la 

llet), passem Monjo i entrem al Parc Nacional Sagarmatha, patrimoni mundial 

de l’Unesco. Travessem un parell de ponts penjants i llavors el sender s’enfila 

en una pujada directa de 800m de desnivell fins Namche Bazar, la capital 

Sherpa, a 3.450m (6,5h). En un revolt del sender tenim la primera visió directa 

de l’Everest. A les 4 de la tarda el sol es pon i la temperatura cau en picat, hi ha 

molta gent de tot arreu i l’ambient és de muntanya però bastant cosmopolita. 

 
Primera visió de l’Everest 

 
A Namche Bazar 



3r dia: 4ºC al matí. Avui toca jornada d’aclimatació a l’alçada pels voltants de 

Namche, que inclou la visita al Memorial Tenzing Norgay, des d’on hi ha una 

panoràmica superba de la vall de Khumbu amb l’Everest, el Lhotse i l’Ama 

Dablan. Veiem també el Museu del Parc Nacional i el Museu de la cultura 

Sherpa. Seguim pujant lentament i arribem fins l’hotel Everest Sherpa, a 

3.800m, dinem i tornem per l’heliport de Syangboche amb les darreres llums. 

 
Everest, Lhotse i Ama Dablan des del Memorial Tenzing Norgay 

4t dia: De Namche surten tres rutes principals per arribar al camp base de 

l’Everest, nosaltres hem triat pujar per la vall de Gokyo i tornarem per la ruta 

directa de la vall de Khumbu, més massificada. Repetim part de la pujada 

d’ahir, seguim fins l’hotel Everest View, a 3.880m i baixem fins el tranquil poblet 

de Khumjung, a 3.780m on dinem, hem trigat sols 4h, encara que l’alçada ens 

fa anar a poc a poc, però mentre fa sol l’ambient és agradable. A la tarda veiem 

 
Khumjung i l’Ama Dablan 6.856m 

 
Gompa (monestir) budista a Khumjung 

 
Mong i Tabuche Peak 6.367m 

 
Una de les escales del camí 

 

el monestir budista i l’escola fundada per Edmund Hillary, que amb el sherpa 

Tenzing Norgay, van pujar per primera vegada l’Everest el 29 de maig del 1953 



5è dia: Llarga jornada de 7h amb 1.019m de desnivell acumulat. Des de 

Khumjung baixem fins trobar el sender que puja a la collada on hi ha Mong, per 

baixar fortament a continuació fins al nivell del riu a Phortse Thenga, on parem. 

Per sorpresa nostra, trobem dinant al Kilian Jornet i l’Emelie Forsberg, que 

tornen de fer un sismil. Aquí comença la pujada definitiva i el camí, des del 

primer dia farcit de sifonades i escales de pedra, sembla ara remuntar de 

manera lenta i progressiva l’ampla vall de Gokyo. Farem nit a Dole, a 4.040m. 

 
Dole 4.040m i els seus lodges 

 
Vall de Gokyo i Cho Oyu al fons 

 

6è dia: L’alçada es nota, costa respirar, fem moviments lents i bevem 3 litres 

d’aigua, temperatura de -2ºC en l’habitació i de -7ºC a l’exterior, cal emprar la 

millor roba tècnica i un bon sac de dormir. Els aparells electrònics comencen a 

fallar i no hi ha cobertura de cap tipus, ni wifi de pagament. Només l’estufa del 

menjador alimentada amb excrements de iac, vaca o cavall proporciona alguna 

escalfor. Avui pujarem fins Machermo, a 4.470m, una etapa curta i agradable 

amb el cim nevat del Cho Oyu (8.201m) tancant l’horitzó de la vall. A la tarda 

anem al dispensari d’una ONG anglesa on fan xerrades sobre el mal d’altura. 

 
Kangtega 6.685m 

 
Xerrada mèdica sobre el mal d’altura 

 
Caravana de iacs 

 
Gokyo, llac i Gokyo Ri 5.360m 

 

7è dia: de matí, només quan el sol fon el gel dels vidres, podem sortir afora. 



El sender amable i no gaire freqüentat ens regala una altra etapa curta, 

vorejant el riu per uns salts i dos llacs petits fins el nucli de Gokyo, a 4.750m, al 

costat del gran llac del mateix nom i al peu del Gokyo Ri, el cim arrodonit que 

farem demà. La carena del Cho Oyu es veu a prop i el camp base està a 

poques hores, hem trobat una caravana de iacs que semblava d’una expedició.  

 
Des del cim del Gokyo Ri 

 
Cim del Gokyo Ri 5.360m 

 

8è dia: El cim del Gokyo Ri, de 5.360m, té fama de ser la millor talaia de tot el 

trek, es poden albirar quatre vuitmils: Cho Oyu, Everest, Lhotse i Makalu. Però 

els núvols avui s’aixequen massa d’hora i després d’una dura pujada de 600m 

de desnivell, veiem només el Cho Oyu. La vista de la vall és insuperable, amb 

el poble, el llac, la gelera de Ngozumba i el cim del Cholatse de 6.335m al fons. 

 
Gelera de Ngozumba 

 
Dragnag 4.765m 

  

9è dia: Etapa curta i sense gaire desnivell, hem dissenyat el trek amb 

tranquil·litat per facilitar l’aclimatació. Travessem el caos de la gelera de 

Ngozumba que baixa del Cho Oyu i en tres hores som a Dragnag, a 4.765m. 

10è dia: la tercera nit a quasi 5.000m ha estat d’insomni per a tres membres 

 
Cho La Pass 5.420m 

 
Gelera del Cho La Pass 

 



del grup pels efectes de l’alçada. Davant l’etapa més dura del trek, el Lluís i el 

Dídac decideixen retirar-se i baixar fins a Dole. La resta encaren la llarga 

pujada al Cho La Pass, de 5.420m. Seran 8h d’esforç amb el pendent de 

vegades mot dret on cal desgrimpar fins la gelera de baixada, amb un tram de 

dur verglas, on fem servir els grampons. L’etapa acaba a Dzongla, a 4.830m.   

 
Llac de Chola 4590m 

 
Sota l’Island Peak 6.189m 

 

11è dia: Etapa sense gaire desnivell d’unes 6h feta relaxadament, després de 

l’esforç d’ahir. Sortim de Dzongla pel damunt del llac de Chola i girem a 

l’esquerra cap a la vall de Khumbu, que remuntem fins Lobuche, a  4.910m. Per 

la seva banda, després d’una nit plàcida a Dole, 4.040m, el Dídac se sent de 

nou amb forces i flanqueja per Portse Thenga fins la vall de Khumbu que 

remuntarà en una llarga jornada fins Pheriche, a 4.240m. El Lluís prefereix 

seguir baixant fins Namche Bazar, recuperar-se i esperar els companys.  

 
Lobuche 4.910m 

 
Creuant la gelera de Changri Shar 

 
Gorakshep, Kalapathar i Pumori 7.161m 

 
Camp Base de l’Everest 

 

12è dia: Ara som al camí principal de la vall, que està molt freqüentat en 

ambdós sentits. Passem el Lobuche Pass i sifonem de nou per arribar al nucli 

de Gorakshep, conjunt de lodges situat a 5.140m. Fem una breu aturada i 

seguim fins el Camp Base de l’Everest a 5.346m. Era l’objectiu que ens havíem 

fixat, ens fem la foto, però des d’aquí no es veu l’Everest, així que tornem a 



Gorakshep, on retrobem al Dídac que puja. Dinem plegats i a la tarda els 

quatre fem la pujada conjunta al cim del Kalapathar (5.643m) a gaudir de la 

posta de sol il·luminant la muntanya més alta del planeta, un espectacle únic, la 

millor panoràmica del viatge, milers de persones hi venen cada any. La 

temperatura però, és molt baixa i el fort vent fa que la sensació tèrmica sigui 

gairebé insuportable tot i la roba. Baixem ja sense llum per fer nit a Gorakshep. 

 
Posta de sol a l’Everest 8.848m. A la dreta, el Nuptse 7.861m 

13è dia: Ens llevem d’hora per a començar el camí de retorn, perdent alçada 

per la ruta principal de la vall de Khumbu. Visitem al passar el Memorial en 

record dels alpinistes morts a la zona, alguns molt famosos. Avui farem una 

llarga etapa de més de 9h, dinant a Pheriche. Dormim a  Pangboche, a 3.930m.  

14è dia: Serà una altra etapa llarga. Sortim de bon matí i en un parell d’hores 

som al Monestir de Tengboche, patrimoni mundial i un dels principals centres 

de pelegrinatge budista, el visitem. Després ve la gran sifonada fins al riu Dudh 

Koshi dintre d’un bosc exuberant. Tornem a pujar i parem a dinar a Namche. 

Forcem la marxa i al capvespre som a Phakding, on ens retrobem amb el Lluís. 

 
Memorial 

 
Monestir de Tengboche 

 

15è dia: Darrera jornada del trek, bastant curta, de 3h fins l’aeroport de Lukla, 

on fem cap a mig matí. Aquí ens acomiadem dels nostres tres portejadors, que 

han fet una feina imprescindible, dura i soferta, per la nostra comoditat. Com 



que hem arribat dos dies abans del previst, no podem volar, no hi ha places 

lliures. Unes 40.000 persones transiten per aquest lloc cada any. A l’endemà, 

 
Amb el nostre guia i amic Thakur 

 
Els nostres portejadors 

 

les gestions del nostre guia i amic Thakur, molt amable i eficient durant tot el 

viatge, aconseguiran que volem de tornada fins Katmandú. La majoria ja 

coneixem la capital del Nepal, però fem una mica de turisme. Tot i la forta 

contaminació urbana que obliga molta gent a anar amb mascareta per evitar 

molèsties a la gola, visitem les localitats de Bhaktapur i l’estupa de Bodnath, 

patrimoni mundial de l’Unesco. També farem una escapada al Parc Nacional de 

Chitwan, situat al sud, a la frontera amb l’Índia, un entorn selvàtic de fort clima  

Bhaktapur 
 

Estupa de Bodnath 

 
Parc Nacional de Chitwan Rinoceront al Parc Nacional de Chitwan   

tropical amb elefants, rinoceronts, cocodrils i altra fauna interessant. L’ètnia 

Tharu, que habita questa zona, és un grup ètnic protegit per la llei i compartit 

amb el nord de l’Índia. Un bon final pel nostre viatge als peus de l’Everest.  


