
Pirineus: Pics de Vallhibierna i Culebres per Llauset 

Data: dimarts 23 juliol 2019 

Km: 11.87 Hores: 7.38 Desnivell: +1.085m 

Participants (2): Adrià Porta Carrilero, Lluís Díaz 

Dilluns 22 pugem al vespre fins l’embassament de Llauset i fem bivac a 

l’aparcament, la nit estelada ens és propícia. A 2/4 de 7 del matí del dimarts 23 

ja caminem seguint el GR11 i vorejant l’embassament. Passem pel costat de 

l’estany de Botornàs i per sota del nou refugi Cap de Llauset. Passat el primer 

esglaó, deixem el GR11 que va al coll de Vallhibierna i seguim recte (oest) les 

fites que indiquen la ruta de la cresta blanquinosa que es veu allà dalt. Deixem 

enrere els estanys Xelat  i Redó mentre ataquem el segon gran esglaó.  

 
Estany Xelat 

 
A la cresta 

 

El sol ens ha atrapat per l’esquena i ens posem barrets, crema i ulleres. Parem 

una estona a reposar forces i gaudim de la solitud més absoluta. El tram final 

de pedres, alguna congesta escadussera i de tartera polsosa, cal prendre’ls 

amb calma, encara que la força juvenil és imparable i contagiosa. Una vegada 

a la cresta, només cal resseguir l’única ruta possible, amb atenció, fins el cim 

del Vallhibierna, de 3.067m, assenyalat per una fita. El dia és clar i net, sense 

núvols ni vent, una delícia. Gaudim del panorama, al nord es desplega tota la 

cresta de Aneto-Maladeta i podem recomptar els cims amb l’ajuda del mapa.  

 
Pas de Cavall 

 
Escurçó a la Tuca de les Culebres 

 

Una estona després baixem al famós Pas de Cavall, esmolada aresta que 

passem com recomana el seu nom, a cavall, una estona divertida. Fem el cim 



bessó de la Tuca de les Culebres, de 3.062m, baixant la qual trobem un perillós 

escurçó en el nostre camí. Desgrimpem  amb atenció els passos fitats i baixem 

per la tartera descomposta, divertida pel jove i feixuga per al vell. Una mica 

més avall, seguim un senderó de colors minerals a l’esquerra i trenquem a la 

vall de Castanesa, recuperem fins el coll Llauset i encarem la llarga i fina 

tartera ferruginosa de baixada que ens portarà altra vegada a l’estany de 

Llauset i el cotxe. Ha estat un luxe veritable. Quan dues generacions poden 

compartir el plaer de l’alta muntanya, tot és més amable, més esperançador.    

Cim del Vallhibierna amb la cresta Aneto-Maladeta al fons 

https://ca.wikiloc.com/rutes-alpinisme/vallibierna-i-culebres-per-llauset-

39044464 
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