EL PARAIGUA- 26, 27 i 28 d’agost.
UN TRES MIL (o dos) PER ACABAR LA TEMPORADA.
Divendres, 26 d’Agost. Estanys de Besiberri.
Ens trobarem a les 12h. Al refugi de Conangles, just abans d’entrar a la boca
Sud del Túnel de Viella, carretera N-230 de Lleida a Vielha. Està molt ben
indicat, a la dreta.
Deixarem els cotxes allà (1560m.) i recularem per la Vall de Barrabés fins al
trencall que puja als estanys de Besiberri. Iniciarem la forta pujada en zigazaga a través del Bosc Negre fins al replà ocupat pel primer Estany de
Besiberri (2000m.). Continuarem pujant, ja suaument, uns 2km fins arribar a
l’Estanyet (2.200m).La gent valenta es pot banyar als llacs. La tornada es fa
pel mateix camí que l’anada.
Desnivell acumulat: 720m.
Temps estimat sense aturades: 5h.
Ens instal·larem a l’Hostal Rural Cal Moliné, al poble d’Aneto. (659 901 870,
www.casamoline.com). 113€ per les dues mitges pensions i el dinar del
diumenge. Hi ha la possibilitat de demanar pic-nic si s’avisa a l’avançada (en el
moment de fer la inscripció) per 8€ .

Dissabte, 27 d’Agost. Pic de Vallibierna (3056m.)
Sortirem de bon matí amb els cotxes compactats fins l’estany de Llauset, on
aparcarem. Iniciarem la pujada vorejant l’estany (2200m.), passarem pel costat
de l’estany de Botornàs (2350m.) i seguirem pel riu del Cap de Llauset, seguint
el GR-11 fins agafar el trencant a mà esquerra que ens durà als estanys de
Coma Arnau (2520m.). Les persones que ja en tinguin prou s’hi poden quedar
gaudint del paisatge alpí per baixar seguint la mateixa ruta que la pujada.
També es pot prendre un bany. Les persones més valentes continuaran pujant,
deixant a l’esquerra l’estany Gelat i de l’estany Redó, fins al peu del Vallibierna.
Després d’una pujada una mica forta s’arriba al cim (3056m.). Per passar al
cim del costat, Tuca de les Culebres (3051m), cal fer el famós Pas del Cavall, i
baixar per la Vall de Llauset directament fins al llac. Si no es vol fer aquest pas,
força complicat (mireu al Youtube per fer-vos uns idea), desfarem el camí de
pujada sense més problemes.
Desnivell acumulat: 856m.
Temps estimat sense parades: 7h.

Diumenge, 28 d’Agost: El Camí de l’Aigua.
Sortirem directament del poble d’Aneto (1320m.), per un caminoi que ens durà
a la Creueta, just fins un revolt de la pista per on haurem pujat el dia abans cap
a Llauset (1500m.). Baixarem cap a barranc del riu Llauset per trobar la
resclosa on comença el canal que porta l’aigua cap a la central Hidroelèctica de
Senet (1200m.), l’Atzut de Morella. Seguirem aquest canal fins veure com cau
en cascada sobre la central i tornarem al poble.
Desnivell : + 180m., - 300, + 120m.
Temps estimat sense parades: 3h.
Com que cada cotxe sortirà de diferents llocs de la geografia del país, no té
sentit fer un càlcul per tothom. Entre les persones ocupants de cada vehicle ja
arribaran a un acord econòmic que els sembli just.
Cal portar tot l’equipatge que cadascú consideri necessari, tenint en compte
que es tracta d’alta muntanya i els canvis de temps són imprevisibles. El dinar
del divendres i dissabte és de motxilla. Ja s’ha apuntat més amunt la possibilitat
d’encomanar un pic-nic a l’Hostal.
El termini d’inscripció s’acaba el dimarts 27 de juny. Podeu trucar al 93 869 55
88, als vespres. O al 667601057 (Pere Puig), o per correu electrònic a
marissi57@gmail.com. Indiqueu el lloc des d’on sortireu i la disponibilitat de
vehicle, per tal d’organitzar els cotxes de la manera més racional possible.
També cal dir si es vol pic-nic pel dissabte.

Responsables : Pere Puig i Marissi Valverde, amb l’imprescindible col·laboració
de la Paqui Quílez i el Jesús Ribera.

