REFUGIS DEL CEC

El refugi

Josep M.Blanc
A

FOTOS: ANTONI FLO

mb motiu del 51è aniversari del refugi Josep M.
Blanc, i després de la inauguració de les obres
de remodelació, que culminà amb un extens
programa d’actes el passat 16 i 17 de juliol, hem realitzat
aquest reportatge en tres parts ben diferenciades. Primer,
començant amb la història del refugi, construït el 1943
en un altre indret de la ubicació actual. A continuació,
presentem una breu ressenya de les obres de remodelació
efectuades els anys 2002-2004, acompanyada de la
descripció de les fases d’obra i els serveis d’equipament
de què disposa.
Finalment, hem volgut proposar un exemple de
cadascuna de les principals activitats muntanyenques
que podem fer prenent com a punt de partida aquest
refugi; és a dir, ascencions a cims, travesses, escalada
i esquí de muntanya. N. de la R.

La porxada refugi Josep M. Blanc.

El refugi Josep M. Blanc, propietat del CEC, situat a l’estany Tort
del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Pallars Sobirà),
a una altitud de 2.350 m, es troba a una distància de 13,2 km d’Espot,
a 2 h 45 min pel GR 11-20 i l’estany dels Lladres.
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Josep M. Blanc

Text: Josep M. Sala
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1. Les cavalleries
pujaven els materials
per a la construcció
del refugi, una obra
àrdua a l’època.
Foto: Joan Peradejordi.
2. Inauguració del
primer refugi el 10
d’octubre del 1943,
amb l’assistència d’un
grup nombrós de socis
vinguts d’Espot.
Foto: Albert Oliveras.

FOTOS: ARXIU FOTOGRÀFIC DEL CEC

3. El refugi quedà
equipat amb 16
matalassos de palla,
24 mantes de llana i
material rudimentari.
Foto: Albert Oliveras.

L

a història del refugi Josep M. Blanc és vella (té
més de setanta anys). La Comissió de Refugis
del Centre Excursionista de Catalunya, d’acord amb
un pla establert durant la dècada de 1920 del segle
passat, trià l’emplaçament d’un refugi a la zona dels
estanys de Peguera, al capdamunt de la vall, tributària de l’Escrita, que desemboca a prop d’Espot. Un
cop escollit el lloc en una petita península de l’estany Tort, l’estiu del 1935 es marcà amb estaques el
terreny que s’havia d’ocupar i començaren les gestions per tirar endavant el projecte. El president del
Centre, que aleshores era en Josep M. Blanc, prometé 5.000 pessetes (¡d’aquell temps!) per pagar una
bona part del refugi; però arribaren el trist 1936 i la
guerra fratricida, i tot se n’anà en orris.
Represa una certa, però estantissa normalitat, els
coratjosos membres de la Comissió de Refugis es posaren a treballar de nou en el projecte. Va ser en aquells
moments dificultosos que en Josep M. Blanc reafirmà
la seva voluntat de contribuir-hi amb les 5.000 pessetes promeses. Aquesta sòlida injecció d’optimisme

obligà a buscar amb entusiasme els fons complementaris. El projecte del refugi, una construcció senzilla,
capaç d’acollir entre 16 i 24 persones, fou obra de l’arquitecte i soci del Centre Josep M. Ros i Vila. El
terreny fou cedit per Àngel Boixareu, i l’Ajuntament
d’Espot cedí els troncs necessaris per a l’obra i els drets
sobre el terreny. Aconseguir arreglar un camí perquè
les cavalleries que havien de pujar els materials hi
poguessin transitar, fou un treball gairebé tan difícil
com aixecar el refugi, el constructor del qual fou el
contractista Jesús Barbany, de Pont de Suert. Un cop
firmat el contracte corresponent l’1 de juliol del 1943,
el refugi estava llest a finals de setembre del mateix any.
El cost calculat l’any 1936 es duplicava el 1941 i, finalment, el 1943 es veié triplicat. Això és el que explica
l’Albert Oliveras en el seu documentat treball «Anales
del CEC 1939-1945», publicat a l’antiga Montaña.
El refugi fou solemnement inaugurat amb una
missa celebrada pel rector d’Espot, com era de costum en aquell temps, el 10 d’octubre del 1943, amb
l’assistència d’un grup nombrós de socis vinguts a
Espot amb un autocar llogat per a l’ocasió, junt amb
el president del Centre, en Lluís de Quadras, i en
Josep M. Blanc. És un acte d’obligat reconeixement
per part dels que ja tenim alguns anys, recordar
alguns dels que hi assistiren i que havien treballat
tant per fer realitat el refugi, que quedà equipat amb
16 matalassos de palla i 24 mantes de llana –no
sabem com s’ho devien fer per repartir-se les mantes–, uns quants estris de cuina i material auxiliar
com pales, martell, xerrac, etc.
El lloc recobrà la tranquil·litat després de dinar,
quan els excursionistes van tornar cap a casa. El nou
refugi oferia, des d’aquell moment, un aixopluc acollidor als muntanyencs que s’enfilaven per aquells verals.

Recordo amb goig la meva primera estada al
Blanc, pels volts de juny del 1948, quan amb uns
bons amics començàvem una llarga travessada pel
Pallars. Era la primera nit que passàvem en un refugi que ens oferia un equipament sumari (en aquell
temps, era com un luxe).
Al cap de pocs anys de la inauguració, però, tota la
regió d’Espot es convertí en una zona cobejada per la
producció d’energia elèctrica. Hidroelèctrica de Catalunya obtingué la concessió per construir-hi i explotar-hi diversos barratges i centrals. Els llacs de Peguera no es van escapar d’aquesta nova situació
i un sistema de canals subterranis uniren els diversos
llacs entre si. L’estany Tort fou el receptor de bona
part d’aquest sistema i, per augmentar-ne la capacitat,
s’hi construïren petits barratges que elevaven el nivell
de l’aigua. En elevar-se el nivell de l’aigua la petita
península on hi havia el refugi quedava al mateix
nivell, i el refugi, en remull. Hidroelèctrica, amb un
elevat sentit de responsabilitat i una declarada simpatia pel Centre, s’oferí a construir un nou refugi en un
punt més elevat, enderrocar el vell i retirar-ne la runa.
Això succeïa a principis dels anys 50 i, arribats
a un acord amical, Hidroelèctrica bastí un nou refugi
amb una capacitat una mica més gran que l’anterior
i una silueta atractiva i ben integrada en el paisatge. La
inauguració del nou refugi se celebrà tot aprofitant el
pont del Pilar del 1954, tal com s’havia fet la de l’antic
refugi onze anys abans. Fou beneït pel rector d’Espot
i hi assistiren el vicepresident del Centre, Albert Mosella; en Josep M. Blanc, que volgué estar novament al
costat del Centre; l’alcalde d’Espot, Silvio Montaña,
i l’Albert Oliveras, de la Comissió de Refugis. Molts
altres socis també hi foren presents i alguns aprofitaren
l’ocasió per fer una ascensió als Encantats.
En Josep M. Blanc, emocionat per aquesta segona inauguració d’un refugi que porta el seu nom,
encomanà aquesta impressió als presents tot recitant
una poesia filla de la seva sensibilitat muntanyenca:

Passaren els anys i el refugi, que oferia càlida acollida quan a fora el torb sacsejava els pins, veié el pas de
molts excursionistes, ral·lis d’esquí i d’alta muntanya,
trobades d’esquiadors veterans, etc.; però s’estava quedant petit davant l’afluència creixent d’excursionistes.
Amb el temps, el refugi passà a ser guardat a l’estiu amb la possibilitat de poder-se restaurar adequadament. Amb petites modificacions s’aconseguí augmentar lleugerament el nombre de places i fer un xic
més còmoda l’estada del guarda, però els temps
actuals demanen als refugis unes comoditats mínimes que el Josep M. Blanc no posseïa. Calia ampliarlo, dotar-lo d’aigua corrent i sanitaris i poder-hi
depurar les aigües residuals. La direcció del Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
reclamava també el mateix, i la directiva del Centre
prengué l’acord d’emprendre una remodelació i modernització del refugi.
Havien passat 60 anys des de la primera construcció.

El lloc escollit:
una petita península
de l’estany Tort. A dalt,
el refugi actual, i a sota,
l’actual remodelació.
Dibuixos de Jordi Solà.

DIBUIXOS: JORDI SOLÁ

La història del refugi

Pirinenca
Encastellat en el cim
si en veig de serres desertes
que faran cap a l’abim
pel rodar de les congestes.
Aquell clap de neu tan blanc
que degota nit i dia
tot vessant cap a l’estany
l’aigua freda de la cima,
la tartera cantelluda
carreus de pedra bolcats
com fills bords d’una natura
que els infantà a cops de glaç
fins al claper que verdeja
en un relleix amagat
on a voltes es passeja
qualque parella d’isards.
Tot això vindrà a la plana
amb un estrall esglaiant
quan al cim de la muntanya
caigui la flama d’un llamp.
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Remodelació del refugi Josep M. Blanc
Historial 2002-2004
Text i fotos: Antoni Flo

L

El menjador.

’any 1998 s’inicia la redacció del projecte de
reforma i d’ampliació del refugi Josep M. Blanc,
per part de l’arquitecte Joan Barceló Batllori, encarregat primerament pel guarda Xavier Serratosa
Donato i formalitzat posteriorment el 1999 pel
Centre Excursionista de Catalunya i el seu president
Enric Nosàs i Sisquella. Després de diverses modificacions del projecte, per adequar-lo a les noves
necessitats, normatives i altres consideracions, el 8
d’octubre del 2001 es concedeixen les llicències i els
permisos necessaris per poder començar les obres.

La realització de les obres es planteja en dues fases
ben diferenciades, que es preveuen de dur a terme
en tres anys. El 9 de setembre del 2002 s’inicien les
obres de la primera etapa d’aquesta fase, centrada en
la construcció i l’equipament de la part nova del
refugi, i s’acaben el dia 4 d’octubre del 2002.
Les obres efectuades comencen amb la preparació
dels voltants, la construcció dels fonaments de les
àrees que cal ampliar, la construcció dels basaments
i del forjat sanitari, l’aixecament de les parets de tancament de la nova cuina i també el forjat de la
cuina. S’arrebossen i s’enrajolen les parets i els terres
de la nova cuina i se’n preparen les instal·lacions.
Exteriorment es col·loca l’aïllament tèrmic i s’impermeabilitzen les parets i el forjat de la cuina nova.
El 31 de juny del 2003 s’inicien les obres de la
segona etapa de la primera fase, i s'acaben el dia 9
d’octubre del 2003.
Les obres comencen amb l’aixecament de la resta
de les parets que configuren la part de l’ampliació,
tant en la planta baixa com en la planta del pis. Es
forja el primer pis i es cobreixen totes les àrees de la
part de l’ampliació ja realitzada, amb la coberta a
dues aigües prevista. Es prepara el terreny per a la
instal·lació del sistema biològic de depuració de les
aigües residuals, per mitjà de solera i parets, i un cop
col·locada la instal·lació s’hi afegeix material aïllant
lleuger i terra natural. Es construeix la rasa que
allotja els tubs que portaran les aigües depurades cap
a l’altre costat del camí on, mitjançant un tub de
drenatge, es filtraran al terreny. A l’interior, en les
parts ampliades, s’hi construeixen els envans, i s’arrebossen i s’enguixen totes les parets. Es col·loquen
totes les finestres i portes, tant en interiors
com en exteriors, amb
els porticons corresponents.
En la part de refugi
vell es preparen les actuacions de la segona fase,
s’enderroquen tots els
envans de la planta baixa,
la xemeneia, el mobiliari
de la cuina vella, els enrajolats i els terres, i es repiquen totes les parets. Es
fan les instal·lacions
necessàries, tot el lavabo
de la planta baixa i la

cuina lliure i també es fan les soleres noves de la part
de refugi vell, es tapien les finestres previstes i s’obren les obertures necessàries. Es col·loca tot el
mobiliari nou de la cuina i es posa en funcionament.
Finalment, es deixa equipat interiorment el nou
refugi lliure.

L’arquitecte Joan Barceló (d’esquena), repassa
els darrers detalls amb el constructor, Gabriel
Lamora.

El refugi
Serveis
60 places ( 5 habitacions )
Lavabos amb vàters i dutxes d’aigua calenta
Mantes i venda de sacs de dormir de paper
Servei de restaurant
Cuina lliure (sense utensilis ni gas)
Llum elèctrica
Calçat d’estar pel refugi
Farmaciola
Visa
Telèfon públic
Emissora d’emergències
Part lliure amb 10 places
(només quan el refugi està tancat)
Horari de serveis
Esmorzar de 7 h a 9 h
Dinar de 13 h a 16 h
Sopar a les 19 h
Silenci de 22 h a 7 h

A dalt, la cafeteria.
Reserves
Xavier Serratosa Donato
Viladomat, 71 entl. 1a
08015 Barcelona
Telèfon del refugi (a l’estiu): 973 250 108
Telèfon/fax fora de temporada: 934 232 345
jmblanc@jmblanc.com

A baix, plànol
del primer pis.

Calendari
Del 19 al 28 de març
Els dies 14, 15 i 16 de maig
De l’1 de juny al 16 d'octubre
Del 29 al 31 d’octubre i l’1 de novembre
Del 3 a l’11 de desembre
Telèfons útils
Casa del Parc Nacional d’Espot:
973 624 036
Servei Geològic de la Generalitat de Catalunya
(risc d’allaus):
935 671 576

Façana principal.
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Estany de Sant Maurici

Refugi Ernest
Mallafré (FEEC)

¿Quines excursions podem fer
des del refugi Josep M. Blanc?

Espot

Els
Encantats

Us proposem algunes activitats de muntanya que podeu fer prenent com
a punt de partida el refugi Josep M. Blanc. Podreu trobar aquesta informació,
més ampliada, al lloc web del refugi: www.jmblanc.com.

Pic de
Carbonero
Estany
de Lladres
Estanys
Escondits

Coll de la
Valleta Seca

Pic de
Monestero

l’Espatlla
de Monestero

Estany
Amagat

Estanys
de Trecuro

Estany de
la Cabana
Estany Tort

Coll de
Monestero

Pic de Estanys Petits
Peguera de Peguera

Pic de Mar

ALTRES ASCENSIONS

Estany
Negre

Coll de
Peguera

Tuc de
Saburó

Coma dels Estanyets

Pic de
Sudorn
Estany del
Cap del Port

Estany
de Saburó

Refugi J. M. Blanc
(CEC)

Estany de
la Llastra
Tuc Inferior
de Saburó

Pic dels Vidals

Pic de Peguera (2.983 m)
Pic de Monestero (2.878 m)
Pic de Montanyó (2.770 m)
Picardes (2.801 m)
Pic de Fonguera (2.883 m)
Tuc de Saburó (2.912 m)
i tuc Inferior de Saburó (2.846 m)
Pic de la Mainera (2.906 m)
Pic de Sudorn (2.708 m)

Estany
Trullo

Estany de
la Coveta

Estany Gran
de Peguera

Coll de
Montanyó
Bony de
les Picardes

Montanyó

Collada
de Saburó

l s Estanyets
ta de
Cres

Pic de la
Mainera

CARTOGRAFIA: CEDIDA PER EDITORIAL ALPINA
(AMB ITINERARIS I SEL·LECCIÓ DE TOPÒNIMS PRÒPIA)

El cim de Peguera és el més alt de la regió i el que
ofereix la vista més espectacular. Pujar-hi no comporta cap dificultat, llevat la culminació del cim, on
un breu tram de II grau (si no hi ha neu) obliga a
grimpar una mica.
Del refugi cal anar a trobar un senderol que segueix
la base de la resclosa de l’estany Tort de Peguera. Més
amunt el corriol s’enfila ben fitat en direcció oest fins
que es troba amb un canal de derivació d’aigües. Cal
travessar-lo i continuar pujant fins a assolir una serreta
baixa que afronta amb l’estany de la Cabana, que cal
contornejar per l’esquerra. Després ens enfilarem cap
al sud-oest, prenent el viarany que du al proper estany
de la Coveta i assoleix el seu aiguavés (2.400 m). Des
d’aquí continuem cap a l’oest pel sender fitat que, per
la dreta, s’endinsa a la coma de Peguera en una pujada
molt suau. Deixem més avall, a l’esquerra, el petit
estany de Peguera i superem la riba esquerra de la seva
conca. Remuntem tot seguit per la dreta, dreçant cap

Estany de
Fonguera

o

Distància: 6,4 km
Desnivell: 685 m
Durada: 4 h

Pic de
Fonguera

al nord-oest a mitja vessant de la coma, per evitar travessar una tartera estesa a repeu dels espadats del sud
del pic Inferior de Monestero. Franquejat l’indret, es
deixa l’estany Gran de Peguera a mà esquerra, molt
més avall, i seguim el caminoi de flanc que transcorre
per un terreny de gleves, gairebé horitzontal, que va al
coll de Monestero (2.715 m).
Ara s’ha de seguir la sendera que flanqueja la falda
de l’aresta nord del Peguera. Avancem pel pendent
sense perdre de vista una canal pedregosa on sovinteja
una congesta de neu al sòcol. Cal grimpar els darrers
20 m passos de II grau, per damunt de grans blocs de
granit, molt segurs malgrat ser tan aeris. Al cap d’unes
2 h i 30 min arribem al cim del pic de Peguera (2.983
m), en una gran roca entre la cresta aguda.
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Estany
de Colomina

Refugi Colomina (FEEC)

TRAVESSES
Del refugi Josep M. Blanc al d’Ernest
Mallafré i a l’estany de Sant Maurici,
pujant al pic de Monestero (2.878 m)
Distància: 5,5 km
Desnivell: 700 m
Durada: 4 h 30 min

FOTO: JOSEP M. SALA.

Des del refugi Josep M. Blanc fins al pic
de Peguera, per l’estany Gran de Peguera

Pui de Linya

st er

En primer terme
destaca el tuc de
Saburó (2.912 m),
i més a la dreta, al
lluny, es retalla el bell
perfil del pic de
Peguera (2.983).

ASCENSIONS A CIMS

Encantat Gran

Mone
Se rra de

El cim de Peguera
és el més alt de la
regió i el que
ofereix la vista
més espectacular.

Encantat Xic

L’Enforcadura

La ruta al coll de la Valleta Seca es pot completar
amb l’ascensió al pic de Monestero, d’accés senzill.
La possibilitat de pernoctar al refugi Ernest Mallafré, a la falda dels populars Encantats, proporciona
un al·licient nou per a aquells que vulguin allargar la
seva estada a la zona.
En sortir del refugi anem cap a la resclosa de l’estany Tort de Peguera i prenem tot seguit un senderol
que segueix la base del mur. D’aquí surt un corriol
fitat que recorre enlairat la vorera nord de l’estany i
s’enfila definitivament cap a l’oest fins a trobar-se
amb un canal de derivació d’aigües. Cal travessar-lo i

continuar pujant fins a assolir una serreta baixa que
afronta amb l’estany de la Cabana. Se segueix per
una baixada breu cap al seu desguàs (2.378 m). Un
cop al seu extrem nord es puja per una canal en
direcció oest resseguint les fites que porten als
replans del damunt. Gaudim d’un esplèndid paisatge
mentre s’avança cap al nord-oest. Es passa un petit
estany ocult (2.506 m), dins del territori dels estanys
Escondits. En aquest punt s’identifiquen a l’oest les
dues puntes del cim de Monestero.
Poca estona més amunt es passa prop d’un estanyol (2.550 m) que cal deixar a la dreta. Es remunta
en direcció oest per aquesta conca fins als propers
estanys que s’hi escalonen. Se segueix pel sender, de
fàcil recorregut, i s’arriba a un altre estanyol amb una
gran roca a la seva vora (2.600 m). Deixem l’estanyol a
l’esquerra i ascendim suaument fins a la vorera est de
l’estany Amagat o del Pui (2.620 m). Aquest estany
allargassat és el de major altitud del parc nacional i
s’estén, de nord a sud, al repeu dels verds vessants
esquitxats de pedruscall sota el coll de la Valleta Seca.

L’estany Amagat o
del Pui (2.620 m)
és el de major
altitud del parc
nacional.
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ESCALADA
Mainera central (2.811 m.). Punta Est –
Esperó Nord. Via Nurimolla. III+ (BD)
Aproximació: sortint del refugi Josep M. Blanc,
cal seguir la pista que va a la presa de l’estany Negre.
Després de vorejar-lo fins a dalt de l’estany del
Ferro, girem al sud travessant els pedregams fins al
peu de la via, molt visible sota la vertical de la «Taca
clara» (1 h 30 min).
Descripció: pugem per uns replans d’herba i pedra fins al peu d’una canal que mena a una bretxa de
l’aresta, sota mateix de la «Taca clara» (40 m II). Sortim per la canal fins l’aresta i agafem un díedre a la
dreta, tornant altra vegada a l’aresta per l’esquerra
(30 m III i IV). Seguim l’aresta salvant dificultats per
la placa de la dreta (30 m III). Després seguim el fil
de l’aresta fins a sota uns blocs inestables al peu del
«Dau» visible des de baix (25 m III). Desgrimpem
uns metres per l’esquerra de l’aresta i pugem per uns
replans d’herba i blocs de roca tornant a la dreta fins
a l’aresta pel darrere del «Dau» (40 m III i II). Ens
enfilem per unes llastres imbricades pel vessant dret
fins a guanyar l’aresta, la seguim i arribem a una cornisa del vessant esquerre (35 m III+ i III). Seguim
uns 2 m la cornisa i ens enlairem verticalment per
una fissura fins als blocs del cim (15 m III).
Descens: desgrimpem fins al collet de la canal
Veloki i baixem fins al peu de la via. Es pot tornar,
també, flanquejant pel vessant sud fins al coll del
Muntanyó i baixar des d’aquí al refugi.
1a ascensió: 13 d’agost del 1979; per Núria Soler,
Jaume Fernández i Carles Mitjà, en 3 h i 30 min.
Material: pitons i tascons variats.

ALTRES TRAVESSES
Refugi Josep M. Blanc – coll de Monestero – pic de Peguera –
vall de Monestero – estany de Sant Maurici.
Refugi Josep M. Blanc – coll de Saburó – estany de Saburó –
estany de Mar – refugi de l’estany de la Colomina.
Refugi Josep M. Blanc – coll de Montanyó – les Picardes (2.801 m) –
vall dels Estanyets – Espot.

ALTRES ESCALADES
Mainera central, canal Veloki i Esperó Nord
de la punta Est.
Pala d’Ereixe (2.655 m) cara N. Via
de l’Esperó Nord. Via de l’Esperó Nord-Oest.

començament, es redreça i s’estreny gradualment fins
als dos terços (aprox.) de la seva alçada (50º), i es
torna més fàcil en el terç superior. Segons l’estat de la
neu, convé flanquejar pel vessant sud, o bé seguir la
carena fins al collet de la Font del Llop. El descens es
pot realitzar amb esquís des del collet. La primera
part és la de major dificultat (45º); la pendent es
torna més suau a mesura que s’eixampla la canal.
Desnivell: 350 m aprox.
Horari: ascensió d’1 a 3 h segons l’estat de la neu.
Material: piolet, grampons i corda o cordino.
Època favorable: en general, de març a maig
(variable segons els anys).
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El pic de Peguera
(2.983 m) és una
espectacular mola
pètria vista des del
pic de la Mainera.

Per pujar al cim de Monestero cal accedir a un
coll de l’esquerra (a l’oest) obert entre el pic de la
Valleta Seca (2.836 m) i el de Monestero. Des d’aquest coll es remunta cap al sud per un tram pedregós que discorre per un terreny de gleves. Es ressegueixen els corriols de les pastures fins al cim de
Monestero (2.878 m), coronat per un rocam de
grans proporcions. Des d’aquí s’albira una extensa
panoràmica d’aquest entorn muntanyenc.
Per refer la ruta es davalla del cim pel nord-est
sense perdre gaire alçada fins a trobar el coll de la
Valleta Seca (2.722 m). Es baixa amb compte per
una canal de sorra granítica; en aquest tram el camí
és difícil de distingir. Accedim al fons d’aquesta
allargassada coma, amb petites prades d’herba
esquitxades de pedruscall de granit. Algunes fites
escadusseres fan viable recórrer aquest indret tan
peculiar. Es deixen a l’esquerra els primers pins
negres, a l’altre cantó de la valleta, mentre el sender
és cada cop més evident. S’avança pel repeu de la
muntanya dels Encantats. Ara el recorregut s’endinsa pel bosc de Samboiné, per on es baixa amb comoditat seguint sempre en direcció nord. Al cap d’unes
4 h i 30 min de trajecte arribem al refugi Ernest
Mallafré, situat a 1.896 m d’altitud. En pocs minuts
es pot accedir a l’estany de Sant Maurici per una
pista d’accés restringit provinent d’Espot.
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Des del cim
de Monestero
(2.878 m), coronat
per un rocam de
grans proporcions,
s’albira una extensa
panoràmica
d’aquest entorn
muntanyenc.

ALTRES ITINERARIS D’ESQUÍ DE MUNTANYA
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ESQUÍ DE MUNTANYA
Pala d’Ereixe (2.655 m) cara N.
Travessia de la canal Central a la canal
de la Font del Llop, entre l’Esperó Nord
i l’Esperó Nord-Oest.
Aquest és un itinerari ideal per iniciar-se en l’esquí de forta pendent. En l’itinerari d’aproximació
cal vigilar durant el flanqueig de la Pala els despreniments d’allaus; a la primavera és aconsellable fer-lo a
primera hora del matí.
Aproximació: sortint de refugi Josep M. Blanc se
segueix la pista que porta a l’estany Negre fins una
mica abans d’arribar-hi, pujant llavors pels relleus que
menen al collet (2.360 m aprox.), sota els contraforts
de la Pala d’Ereixe; cal baixar flanquejant sense perdre
gaire alçada fins al peu de la canal Central.
Descripció: l’ascensió de la canal Central, fàcil al

Pic de Fonguera.
Pic de Monestero.
Pic de Peguera (l’últim tram sense esquís,
de grimpada).
Montanyó – les Picardes – estació d’esquí
d’Espot.
Refugi Josep M. Blanc – coll de Monestero –
pic de Peguera – vall de Monestero – estany
de Sant Maurici.
Refugi Josep M. Blanc – coll de Saburó –
estany de Saburó – estany de Mar –
refugi de l’estany de la Colomina.

A dalt, el pic de la Mainera (2.906 m).
A baix, l’estany Tort.
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