Pujada als pics de Gabieto (3031 i 3034 metres), situats al Parc Nacional
d’Ordesa (provincia d’Osca).

Excursió realitzada per socis de la Secció Excursionista del Foment Martinenc
els dies 7 i 8 del mes de maig del 2005.
Els Gabietos, estàn situats a la part més occidental del Parc Nacional d’Ordesa
des d’on es pot veure una impressionant anella de muntanyes, en sentit horari
el Tendenyera, els Argualas, los Infiernos, el Vignemale, la Vall de Gavarnie i el
Taillón, entre d’altres.
Un cop situats al parc, el punt de partida és l’antiga caseta d’informació del
Parc. Un quilòmetre abans d’arribar al aparcament, un rètol indicador ens
adreça a les “Clavijas de Carriata” i “Faja” referint-se, aquesta última indicació,
a la “Faja de las Flores”.
Nosaltres vam decidir fer l’aproxiomació en aquella direcció.
El camí puja estret i empinat fins que, empotrat a la paret, arriba al torrent,
encaixat entre dretes i espectaculars parets.
L’espectacle és formidable!. Un sender et porta a un punt on és necessari
ajudant-te amb les mans, un cop superat el pas, cal seguir cami per costerudes
herbrades.
Vam descartar acampar a la zona “d’Aguas Tuertas” per la gran quantitat de
neu acumulada, i plantarem la tenda una mica més avall, a una zona
d’aiguamolls, sobre l’herba més seca, molt aprop d’on comença el camí de
l’estreta i aèria “Faja de las Flores”. Fins aquest punt el temps invertit és de 3h
20’.
La tarda la vam destinar a seguir el recorregut de la “Faja”, la serenor i la llum
del dia ens vam permetre gaudir, una vegada més, de l’espectacularitat de
l’indret i de la fotogènia del paisatge (temps invertit entre 2 h i 2 h 30’).
Vam decidir entre tots que l’endemà era precís matinar per tal de trobar la neu
en les millors condicions.
Sortim a les 6:30 A.M. Amb neu dura remuntem la vall i en arribar a la gran fita
de la “Torre de Lassus” creuem la zona “de Aguas Tuertas” (encara molt
nevat).Segim per la canal que baixa del “Collado Blanco” i a través d’un pret i
llarg flanqueig, no exempt de risc, arribem al capdamunt de la call, un pas mixta
de neu i roca ens porta al coll de los “Gabietos” (2935 m); fins al coll 2h30’.
Refem el camí de baixada triant, de tant en tant els trams més directes, arribem
a les tendes a les 12:30h, Recollim el campament amb diligencia perquè un
àpat calent i una agradable tertúlia,amb els companys, ens espera a Ainsa.
Documentació: Mapa de l’Editorial Alpina (Ordesa-Monte Perdido) escala
1:40000.
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