
PUJADA AL MONTARDO 
A l’excursió EXTRA-PARAIGUA preparada pel Pere i la Marissi pels dies 28, 29 i 30 d’agost de 
2015, hi donat que estarem a la mateixa zona de la Vall d’Aran, es va proposar la pujada al 
Montardo per alguns companys del paraigua. 
Nosaltres ho hem fet prèviament per veure si era factible o no i fent-ho al meu pas... (pas 
paraigua) considerem  que si es pot fer, però que NO  es pot fer el dijous com s’havia comentat 
ja que no donaria temps a refer-nos de l’esforç i després continuar amb la ruta programada 
extra-paraigua, sincerament creiem seria excessiu. (Hem de comptar unes 10 hores en total: 
aprox. 7 hores de caminar i aprox. 3 hores d’aturades) 
 
El que sí que es pot fer és pujar El Montardo el dimecres  dia 26 d’agost de 2015 i tindrem el 
dijous per descansar... reposar...alguna visita turística.... 
 
Per tant la nostra  proposta pels que estiguin interessats és:  
- Arribar dimarts dia 25 d’agost de 2015 a sopar i dormir a Bagergue 
- Dimecres dedicar tot el dia a fer El Montardo 
- Dijous dia de descans... repòs... turisme....etc..  
I a partir del divendres  fer les excursions programades per Pere i Marissi 
 

PUJAR AL MONTARDO ALÇADA TEMPS sense aturades 

1437 m PONT DE RESSEC - CABANA DE RIUS 1669 m ---- AMB JEEP 2,5 km  

1669 m CABANA DE RIUS - REFUGI RESTANCA 2010 m 341 m 1 hora 

2010 m REFUGI RESTANCA - ESTANY CAP DE PORT 2227 m 217 m 45 m. 

2227 m ESTANY CAP DE PORT - COLL DE LA CRESTADA 2475 m 248 m 1 hora i 5 m. 

2475 m COLL DE LA CRESTADA - COLL DEL MONTARDO 2754 m 279 m 1 hora i 10 m. 

2754 m COLL DEL MONTARDO - MONTARDO 2833 m 79 m 20 m. 

TOTAL DESNIVELL DES DE CABANA DE RIUS 1164 m TOTAL ANADA: 4 hores 20 m. 

   BAIXAR DEL MONTARDO ALÇADA TEMPS sense aturades 

2833 m MONTARDO - COLL DE LA CRESTADA 2475 m 358 m 1 hora i 15 m. 

2475 m COLL DE LA CRESTADA - ESTANY CAP DE PORT 2227 m 248 m 50 m. 

2227 m ESTANY CAP DE PORT - REFUGI RESTANCA 2010 m 217 m 35 m. 

2010 m REFUGI RESTANCA - CABANA DE RIUS 1669 m 341 m 45 m. 

TOTAL DESNIVELL FINS A CABANA DE RIUS 1164 m TOTAL TORNADA: 3 hores 25 m. 

   * DE CABANA DE RIUS A PONT DE RESSEC 
  Es pot baixar amb Jeep els 2,5 km o baixar a peu  232 m 30 m. 

 
 
Una altra opció seria oblidar-nos ara de fer El Montardo i deixar-ho per més endavant o qui 
vulgui li podem passar el track nostre per si ho vol fer pel seu compte. 
 
Per tant, agrairem que els que estiguin interessats a afegir El Montardo a la ruta extra-paraigua  
que ens enviïn un email a l’adreça: 
gemma_5844@yahoo.es 
o trucar al 677 688 714 
Data límit 22 de juliol de 2015 
 
Joan i Gemm@ 


