
Tretzevents 2731 m. (Vallespir) 
 

  
 
Cims: Pic dels Set Homes, Pic de Rougeat, Pic de Bassibés o Rojà i Puig de  
Tretzevents. 
Dates: 07-07-2020 i 21-07-2020 
Participants (2 i 8): Tatiana Stupina i Pere López la primera ascensió; Isaïes 
Galende, Jaume Ferran, Joan Aubia, Joan Gassol, Joan Maria Boada, Josep 
Mariné, Toni Coll              la segona ascensió. 
Inici: Coll de la Regina a 1762 m. 
Final: Coll de la Regina a 1762 m. 
Circular: Si. 
Temps real: 08:00 hores.  
Temps total: 10:00 hores 
Desnivell: 913 metres. 
Desnivell acumulat: 1094 metres. 
Distància: 14,8 quilòmetres 
Dificultat: Difícil. 
 

 
Vista del Puig de Tretzevents. 

 
En aquesta sortida la primera part és de bon camí i està ben senyalat, fins que 
s’a   ba al   c d  Bass bés o Roja, d s d’aquí no és difícil arribar al cim però ja 
comencen les dificultats. 
 
Per baixar del cim caminarem gairebé sempre sobre pedres o tarteres que 
dificulten molt el pas, no hi ha camí ni està marcat. 
 
Des del cim haurien de fixar-nos bé en el que tenim al davant i agafar bones 
referències. 
 



Recomano portar un bon trac ja que no tindrem camí ni marques fins que 
arribem al refugi Les Estables, o sigui gairebé fins el cotxe, i per si trobem 
boira. 
  
També recomano que es valori la preparació física per si és la idònia ja que la 
sortida és llarga i molt dura. 
 
La duresa del recorregut fa que a la pujada de poc més de vuit quilòmetres, 
haguem trigat 04:30 hores per fer-la, i la baixada de poc mes de sis quilòmetres 
haguem trigat 05:30 hores. 
 
Sortint de Prats-de-Molló-la-Preste per la D115A en direcció a La Preste Les 
Bains, a uns quatre quilòmetres es troba Saint-Saveur, aquí girem a la dreta i 
agafem una pista que en dotze quilòmetres, el primer quilòmetre està asfaltat, 
ens deix prop del refugi Les Estables, trobem una tanca on hi ha un senyal de 
pàrquing, aquí deixem el cotxe, ens trobem al Coll de la Regina a 1762 m. 
 

            
       Coll de la Regina. Pujant cap el Roc de la          

Descargue. 
 
Quan són les 06:35 hores del matí, passem la tanca i g   m a l’ squ   a, 
comencem a pujar pel GRT 83 en direcció al Roc de la Descargue, al que hi 
arribem en uns trenta-cinc minuts, som a 1.938 m. 
 
Ens trobem al Serrat dels Miquelets, continuem a la dreta i amunt en direcció al 
Prat de Guillem i al refugi de pastors del mateix nom, a 2.250 m., al qual hi 
arribem quan són les 07:55 hores, parem una estona per menjar quelcom i 
beure una mica d’a gua. 
 
 



            
    Roc de la Descargue.                         Refugi del Prat de Guillem. 

 
Quan són les 08:15 hores sortim pel darrera del refugi, ara sense camí, en 
direcció al Coll de Boucacers o Bocacers, però una mica abans de arribar-hi 
passem per unes runes on hi ha la font dels Bocacers, carreguem una mica 
d’a gua   s gu m. 
 

            
    Font dels Bocacers.        Coll de Boucacers o Bocacers. 

 
A les 08:38 hores som al coll on trobem uns senyals de color grog, ara en unes 
estaques, ara pintades en les pedres, les seguim amunt. Uns metres abans 
d’a   ba  al c m t n m la    m  a v sta d l Can g . 
 

            
     Pujant al Set Homes.    Primera vista del Canigó. 

 
Amb  oc m nys d’una ho a a   b m al   c d ls Set Homes de 2.656 m., cim 
rocallós en el que trobem una gran fita i un bivac, amb una vista de 360º 
realment espectacular. Ens fem unes fotos i continuem seguint la cresta cap a 
l’ st. 



            
Pic dels Set Homes. 

 
Seguint la cresta passem per una punta secundària, davallem sempre pel llom, 
passem una segona punta secundària, que la salvem pel costat dret, i baixem 
fins una collada, ara per començar a pujar per una vessant pedregosa fins 
arribar al Pic Rougeat de 2.722 m.  
 

                          
Pic Rougeat.           Vista del Pic de Bassibés. 

 
A  a t   d’aqu st  unt an m g  ant a l’ squ   a   s gu nt  l llom  ns d   g m al 
Pic de Bassibés 2.722 m. Segons els mapes francesos, en alguns altres li 
diuen Puig Rojà. 
 

            
       Pic de Bassibés.                                Baixant per la cresta. 

 



A aquest cim arribem quan són les 10:35 hores, parem a descansar i hidratants 
uns deu minuts i continuem davallant cresta avall. 
 
Comencem a davallar i de seguida trobem una canal per la que baixem, en 
algun cop haurem de fer servir les mans, però cap cosa perillosa que doni 
sensació de perill. 
 
Després de la canal salvem una  unta     la d  ta   acab m d’a   ba  a un coll 
a 2.611 m., som a la Porteille de Tres Vent o Coll de Tretzevents, són les 11:20 
hores. 
 

            
     Baixant per la canal.         Punta que salvem per la dreta. 
 
 

             
                Coll de Tretzevents.     Pujant al cordal del cim. 
 
 
Davant tenim una punta a la que no cal pujar, seguim pujant en diagonal fins 
arribar a un coll que hi ha a la seva dreta, ja en el cordal del nostre cim. 
 
La vista sobre els Gorgs de Cadí amb uns vuit estanys, els Plans del Cadí i tota 
la pujada al Canigó per la xemeneia, és espectacular. 
 



            
    Coll al cordal del cim.       Gorgs i Plans del Cadí, i Canigó. 

 
Seguint pujant ara pel cordal vers al cim, (no cal anar pel fil de la cresta, podem 
anar una mica per sota, pel costat de la Comalada). Passem primer per un cim 
anomenat Pic dels Gorgs de 2.680 m., i arribem al nostre objectiu del dia, el 
Puig de Tretzevents o Puig des tres Vents, a 2.731 m., són les 12:05 hores. 
 

 
Cim del Tretzevents. 

 



 
Felicitacions, menjar i beure una mica, fotos de rigor i quan són les 12:45 hores 
comencem a davallar. 
 
Però primer abans de baixar  ns f x m bé qu  a l’alt   costat d  la Comalada, 
que és la vall per la que hem de passar, es veu la carena de la Muntanya Rasa 
que davalla del Puig de Rojà. Just al bell mig es veu una punta fosca, al seu 
costat d  t tal com la v   m h  ha un coll, doncs aquí h m d’ana  a   ta      
salta  a l’alt   costat. 
 
Primer retornem uns cent metres i comencem a baixar en diagonal fins el fons   
de la vall, per sota del coll de Tretzevents, a la capçalera de la vall de la 
Comalada, a a an   m ca  a l’ squ   a  nt ntant no    d   ni guanyar alçada. 
 

            
      Deixem el cordal i baixem a                         Baixant per la tartera. 
      l’esquerra. 
 
Passem varies barrancades i arribem al coll pel que saltem la carena de la 
Muntanya Rasa a l s 14:10 ho  s, a a davall m     l’alt   costat  n d agonal 
anant una mica cap a la dreta per baixar fins el fons, al prat que tenim a sota. 
 
Seguim baixant i anant cap a la dreta, en direcció a un coll que hi ha just a la 
dreta d’un bosc d    ns, salt m aqu st coll   davall m     la Coma d  Bac v  s 
per arribar a un altre pla. 
 

            
             Fent la gran travessia.                             Saltant el primer coll. 
 
 
 



            
     Coma de Bacivers.        Saltant un altre coll. 

 
Seguim baixant en el mateix sentit que portem i ara ho fem per una torrentera 
seca, pedregosa i bastant dreta que ens porta a un altre pla on veiem un petit 
estany i al seu damunt un refugi de color groc, refugi de bombers. 
 

            
    Descans pels peus, no hi ha pedres.       Petit estany i refugi de bombers. 
 
D  x m l’ stany a la nost a d  ta   an m g  ant a l’ squ   a f ns una balconada, 
d s d’on ja podem veure sota nostre el refugi dels Estables. 
 

            
     Refugi des Estables.                 Simpàtica marmota que ens saluda. 

 
Baixem directament fins el refugi al que hi arribem quan són les 16:05 hores, 
aquí  ns   f  squ m amb l’a gua d  la font, d scans m d u m nuts   acab m 
d’a   ba  al cotxe per la pista que ens porta fins el coll de la Regina, al que 
arribem quan són les 16:25 hores. 
 



 
Mapa de la zona, recorregut marcar amb color taronja. 

 


