LA VALL DE PINETA
Per Albert Sintes

Dissabte 23-07-05, sortim de Barcelona a les 6 del matí la MARTA , QUIM,
MONTSE, FÉLIX I JO, en direcció a PINETA, per pujar el Balcó de Pineta on
acamparem desprès de 4 hores de dura pujada ja que anem carregats com a
burros i 1300m. de desnivell.
Ja som dalt, quina meravella! La gelera del Perdut sens mostra molt
impressionant i a la vegada amenaçadora. Desprès de quedar bocabadats, ens
posem a plantar les tendes i a preparar el sopar, el fred ens fa anar a dormir
aviat.
Diumenge 24-07-05, a les 6 toca el despertador i desprès de fer iniciem el
camí i ens dirigim al resalt del salt d'aigua que hi ha la corda fixa. Superem la
paret sense problemes i mitjançant la gelera ens dirigim al coll del cilindre, la
vista cada cop és més impressionant, a la dreta trobem el Cilindre i a l'esquerra
el Mont Perdut, al front la Vall d'Ordesa i Añisclo.
Desprès de veure la quantitat de gent que puja i baixa el Mont Perdut, decidim
anar pel MARBORE DE 3248m., ens encaminem cap el PITON del CILINDRE
(3194m.) i el CILINDRE de 3328m. , quina panoràmica desde allà dalt!
VIGNEMALE, MARBORE, PICS D'ASTAZU, LA MUNIA , etc., no parem de fer
fotos. Ens dirigim a fer el MARBORE, desprès de una forta baixada per una
tartera enllaçem amb el camí que vé d'Ordesa i ens encaminem cap al
MARBORE, desprès de una bona pujada arribem al cim, descansem una mica i
desprès de fer les fotos obligades, ens dirigim a un dels pics de la Cascada, al
oriental de 3161m., és el quart 3000m. de la jornada; ara només es queda
desfer el camí, que no és poc! fins arribar al llac gelat.
Pujem el coll del Cilindre i tot seguit baixem la tartera avall on arribem a la
gelera i a les 6 de la tarde desprès d'un dia dur tornem a les tendes on ens
banyem els peus i part del cos per refrescar-nos, desprès de descansar una
estona i obrservar la gelera del Mont Perdut. Preparem el sopar i a dormir.
Dilluns 25-07- 05, a les 6:30 hores ens despertem, el cel està amenaçador
però això no ens desanima ja que mengem alguna cosa per agafar una mica
de forces i ens posem en marxa; en seguida arribem al llac de MARBORE des
d'on es veu el refugi de TUCARROIA i el nostre proper objectiu; els ASTAZUS,
on l'ultima pujada ens dóna pas al coll de SWAN.
La vist del cercle de Gavarni és espectacular, des del TALLON i els
GABIETOS, la BRETXA de ROLAND, el CASC, la TORRE, els cims de la
CASCADA , i al fons, la vall de GAVARNI.
Enseguida reprenem el camí vers la cresta del GRAN ASTAZU 3071m. l'aresta
és ample i en poc menys de 30 min. arribem al cim on fem algunes fotografies i
tornem pel mateix camí de pujada fins el coll de SWAN.

Quasi sense reposar emprenem la grimpada vers la cresta que durant el
recorregut hi ha trossos que és ben estreta però aconseguim arribar al PETIT
ASTAZU, 3012 m . on seguim fent fotos per inmortalitzar aquest moment.
La baixada la fem pel coll dels ASTAZU i d'aquí al campament, on desmuntem
les tendes i mengem alguna cosa.
Tornem a seguir el camí cap el BALCÓ DE PINETA, ara cal apretar-se les
botes, la baixada és molt llarga, a més es posa a ploure i amb ganes però
gaudim de com cau, que ja és hora.Ens tapem les motxiles i seguim baixant
amb molt de compte de no relliscar i arribem al pont sobre el riu CINCA, xops,
però molt xops! Ens girem per veure per on baixa l'aigua i quin espectacle!
Quins salts d'aigua!
Arribem al cotxe ben xops i ens cambien de roba i anem cap el refugi de
PINETA on estenem la roba mullada aprofitant el sol que hi ha, tot esperant
l'hora de sopar.
Dimarts 26-07-05, ens despertem a les 7 hores, esmorzem i ens dirigim cap a
la vall de CHISAGÜES, on deixem els cotxes. Ens preparem amb les motxiles
ben equipades i cap amunt.
Arribem als llacs de la LARRI, situats en un lloc preciós a 2500m. on
acamparem desprès de menjar alguna cosa, comencem el camí agafant aigua i
ens dirigim cap al cim del ROBIÑERA 3003 m . on arribem sense gaire esforç
al no dur pes, fem les fotos de rigor i baixem per sopar i dormir.
Dimecres 27-07- 05, a les 6 del matí, toca la diana. Com és costum, mengem
quelcom alguna cosa i agafem les motxiles preparades la nit abans i sortim en
direcció al coll de Munia, on a l'esquerra trobem l'aresta que puja a la Munia ; a
mesura que ens acostem, la pendent és fa més pronunciada però d'aquí,
comencem a progressar per la cresta, sense masses complicacions, ja que sol
es tracta d'anar grimpant pels blocs que anem trobant.
Després d' una estona, arribem al Pas del Gat on ens assegurem per anar més
tranquils; d'aquí, mitjançant una cresta fàcil arribem al cim LA MUNIA 3133 m .
Observem els voltants i el cel no està massa clar, en qualsevol moment pot
ploure, però decidim tirar endavant fins arribar a la PETITA MUNIA 3096 m .
Seguim baixant fins al coll que en separa de la SIERRA MORENA , mitjançant
el qual arribem sense cap problema a SIERRA MORENA 3090 m ., ens fem
més fotos de corre cuita per què el temps és motl amenaçador i correns desfem
el camí, però amb molt de compte, fins arribar a un punt ( una mica abans del
PAS DEL GAT) que ens dirigim cap al coll del ROBIÑERA i d'aquí fins al
campament on desfem les tendes, prenem alguna cosa de menjar i anem en
busca dels cotxes.
Després d' un recorregut amb cotxe, anem al refgugi de PINETA, on ens
dutxem, ens arreglem i anem a donar un tomb per BIELSA, on prenem unes
cervesetes, comprem ampolles de cava, on al refugi ens les reserven ben
fresquetes fins l'hora de sopar per celebrar l'objectiu aconseguit i sobretot els
moments viscuts entre nosaltres

